
 

अनुक्रमणिका 

 



 

अनुक्रमणिका 

लोकजीवन आणि लोकससं्कृती 
 
 
 
 
 
 
 
 

संपादक 
डॉ. द. ता. भोसले 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ, मंुबई 



 

अनुक्रमणिका 

प्रथमावृत्ती : एप्रिल २००५ 
 
 
 
 
 
प्रकाशक : 
 
सप्रिव, 
महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ, 
म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत, प्रतसरा मजला, 
१७२, म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय मार्ग, 
दादर (पूवग), म ंबई - ४०० ०१४. 
 
 
 
 
 
© महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ. 
 
 
 
 
 
मुद्रक : 
 
व्यवस्थापक, 
शासकीय फोटोझिंको म द्रिालय,  
५, फोटोझिंको पथ, 
प िे - ४११ ००१. 
 
 
 
 
 
ककमत : रुपये ११५/- 



 

अनुक्रमणिका 

णनवदेन 
 

भारतीय उपखंडात िर्त अशा अनेक ‘जीवनपद्धती’ नादंत होत्या. या प्रवप्रवध संस्कृती झसधू, सैंधव, 
आप्रदम, द्रप्रवड इ. नावाने ओळखल्या जात होत्या. िािीन ऐप्रतहाप्रसक श्रमि संस्कृती अत्यतं समदृ्ध आप्रि 
परमत्यार् करुिेवर अधाप्ररत होती. 

 
साहसी आयग संस्कृतीने सवगि भारतीय समाज मनावर िभाव टाकला. वैप्रदक संस्कृतीिे महत्त्व 

खूपि वाढले. पि या भमूीतील लोकसंस्कृती ग्रामीि जनजीवनात आपली पाळेम ळे खोल रुजवनू आहे. 
अनेक परंपरा आप्रि ितीके आपले वैभव उद घोषीत करीत आहेत. िा. द. ता. भोसले यानंी लोक 
संस्कृतीिा अत्यंत सखोल आप्रि मार्ममक अभ्यास केला आहे. अभ्यासकाला लार्िारी सत्यप्रनष्ठा आप्रि 
तटस्थ वृत्ती त्याचं्या लेखनातून िकट होत आहे. 

 
“लोकजीवन आप्रि लोकसंस्कृती” या त्याचं्या गं्रथातून मराठी साप्रहत्याला एक अितीम देशीकार 

लेिे लाभत आहे. भारतीय समदृ्ध शापं्रतप्रिय लोकजीवनािी ओळख या गं्रथातून होत असतानाि मराठी 
वािकानंा आपल्या जीवनपद्धतीिा नवा अप्रवष्ट्कार घडल्यािा आनंद होईल. िा. द. ता. भोसले याचं्या या 
गं्रथािे मी स्वार्त करीत आहे. 

 
या गं्रथाच्या म द्रिासाठी िभारी सप्रिव, श्री. उ. बा. सूयगवशंी, फोटोझिंको म द्रिालयािे 

व्यवस्थापक, श्री. प्रजतेंद्र प्रव. प्रर्री, श्रीमती याया र्ोडाबंे यानंी सतत लष घ घातले. या सवेिे हार्मदक 
आभार. 

 
 

 प्रा. रतनलाल सोनाग्रा 
म ंबई अध्यष घ, 
प्रद. २९/१२/२००४ महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ 
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सपंादकाचे मनोगत 
 

‘लोकजीवन आप्रि लोकसंस्कृती’ हा संपाप्रदत गं्रथ वािकाचं्या हाती देत असताना प्रवशषे आनंद 
होत आहे. रे्ल्या दहा-पंधरा वषेपासून लोकसाप्रहत्यािा प्रवप्रवध अंर्ानंी िंालेला अभ्यास आप्रि संशोधन 
आता मान्यता पावलेले आहे. महाराष्ट्रातील काही प्रवद्यापीठामंध्ये लोकसाप्रहत्यािा अभ्यासक्रमात समावशे 
िंालेला असल्याने लोकसाप्रहत्यािी िारं्ल्या िकारे मीमासंाही िंालेली आहे. मात्र लोकसाप्रहत्याच्या 
त लनेने लोकसंस्कृती आप्रि दैवतशास्त्रावर फारसे लेखन िंालेले नाही. फारसे सशंोधन िंालेले नाही. 
वास्तप्रवक पाहता लोकसंस्कृती हा लोकसाप्रहत्यािा पायाभतू घटक आहे. िािभतू घटक आहे. 
लोकसाप्रहत्यािा सवेर्ीि अभ्यास होण्यासाठी लोकससं्कृतीिा अभ्यास होिे प्रततकेि आवश्यक असते व 
अपप्ररहायगही असते. म्हिून या षे घत्रातील नामवतं अभ्यासक आप्रि संशोधक याचं्या लेखािें हे संपादन म द्दाम 
प्रसद्ध केलेले आहे. लोकससं्कृतीिी काही महत्वािी वैप्रशष्ट्ये अप्रधक ठळक व्हावीत; या दृष्टीने यातील 
प्रवषयािंी प्रनवड करण्यात आलेली आहे. त्यातही लोकसंस्कृती मधील देवदेवता; त्यािें उपासनाप्रवधी; 
स फलीकरि, वषगिप्रवधी, सि-सोहळे आप्रि धारिा यावर अप्रधक िकाश पडावा अशी भपू्रमका या प्रठकािी 
स्वीकारलेली आहे. लोकससं्कृतीिा सवेर्ीि पप्ररिय व्हावा म्हिून आिखी काही मौप्रलक प्रवषय यात 
सामप्रवष्ट करण्यािे ठरप्रवले होते. मात्र ज्यानंा या प्रवषयावंर लेख प्रलप्रहण्यासाठी सापं्रर्तले होते; 
त्याचं्याकडून िप्रतसाद न प्रमळाल्याने ते प्रवषय तसेि राहून रे्ले आहेत. याम ळे या संपादनात काही त्र टी 
राप्रहल्या आहेत, यािी मला जािीव आहे. या आपल्या ससं्कृतीच्या जडि-घडिीमध्ये शजेारच्या संस्कृतींिे 
काय योर्दान िंालेले आहे, यािी ओळख होण्यासाठी आप्रि त्याही संस्कृतींिे वरे्ळेपि लष घात येण्यासाठी 
र्ोमंतकािी संस्कृती आप्रि आंध्र राज्यातील संस्कृती-प्रवशषे सारं्िारे लेख या सपंादनात समाप्रवष्ट केलेले 
आहेत. त्याम ळे लोकसंस्कृतीवरील हा गं्रथ तसा उपय क्त प्रन नव्या अभ्यासकानंा िेरक ठरेल असा मला 
प्रवश्वास वाटतो. 

 
साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळाने हा गं्रथ िप्रसद्ध करण्यािी जबाबदारी स्वीकारली या बद्दल पूवीिे 

अध्यष घ िािायग रा.रं. बोराडे आप्रि प्रवद्यमान अध्यष घ िा. रतनलाल सोनग्रा यािंा मी मनापासून आभारी आहे. 
ज्या मान्यवर अभ्यासकानंी या संपादनासाठी आपले लेख प्रदले; त्यािेंही मनापासून आभार मानतो. हा गं्रथ 
शासनाच्या फोटोझिंको म द्रिालयाने उत्तम िकारे प्रसद्ध केला त्याबददल त्यािें आप्रि प्रित्रकार रप्रवम क ल 
यािेंही मी मनापासून आभार मानतो. िािायग बोराडे यानंी आस्थापूवगक पाठप रावा केला नसता तर या 
षे घत्रातील हा गं्रथ कदाप्रित खूप उशीराने िकाप्रशत िंाला असता. म्हिनू त्यािें प्रवशषे आभार मानतो. हा 
ियत्न वािकानंा आवडेल असा प्रवश्वास मी बाळर्तो. 

- द. ता. भोसले. 
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प्रस्तावना 
 

जेव्हा आपि ‘भारतीय संस्कृती’ असा शब्दियोर् करतो; तेव्हा िाम ख्याने आयेनी िस्थाप्रपत 
केलेली वैप्रदक संस्कृती आपल्यासमोर साकार होते. तीि आपली खरीख री आप्रि एकमेव संस्कृती आहे, 
अशी आपली धारिा बनलेली असते. अशा िकारिी धारिा प्रनमाि होिे, यात फारसे र्ैर नाही. फारसे 
िूकही नाही. पि ही धारिा पूिग सत्यावर आधारलेली नाही. कारि आपली संस्कृती ‘केवळ’ वैप्रदक 
संस्कृती नाही. आयग भारतात येण्यापूवी अप्रतिािीन काळापासून या भिूदेशात एक िर्त आप्रि समदृध 
संस्कृती नादंत होती. फार मोठ्या भिूदेशावर ती प्रवस्तारलेली होती. हडप्पा आप्रि मोहेंजोदडो या प्रठकािी 
उत्खननामध्ये झसध  संस्कृतीिे जे अवशषे सापडलेले आहेत; त्यावरूनही हेि प्रसद्ध होते आहे. या 
संस्कृतीला अनेकानंी अनेक नाव ेप्रदली. क िी प्रतला आयेतर संस्कृती म्हटले. क िी प्रतला हडप्पा संस्कृती 
असे संबोप्रधले. क िी या ससं्कृतीला झसध  संस्कृती असे नामाप्रभधान प्रदले. तर काहींनी या संस्कृतीला 
आप्रदम संस्कृती झकवा लोकसंस्कृती असेही संबोप्रधले. या संस्कृतीत आप्रि आयेच्या ससं्कृतीत अनेक 
बाबतींत फरक होता. आयेिी संस्कृती िाम ख्याने र्ोपालक संस्कृती होती; तर एतदे्दप्रशयािंी संस्कृती कृप्रष 
िधान ससं्कृती होती. आयेना शतेी करण्यािा थोडासा कंटाळा होता. तेवढी आस्था वाटत नव्हती. ही 
आस्था एतदे्दप्रशयाचं्या सहवास, संपकग  आप्रि प्रववाहादी नातेसंबधंातून आयेच्या ठायी प्रनमाि िंाली असे 
संशोधकािें मत आहे. आयेिी संस्कृती प रुषिधान होती. तर आयेतरािंी संस्कृती मातृसत्ताक पद्धतीिी 
होती. त्याम ळेि आयेच्या देवदेवतामंध्ये अग्नन, वरुि, मरुत, इंद्र, रुद्र अशा प रुषी देवदेवता आढळतातः 
तर आयेवर संस्कृतीमध्ये स्त्रीदेवतािें िमाि खूप आहे. आयेिी संस्कृती यज्ञयार्ावर आधारलेली होती, तर 
आयेतरािंी यात्वात्मक प्रवधीवर प्रनभगरीत होती. एवढेि नव्हे तर ख्यातकीतग संशोधक फे्रिंर याचं्यामते तर 
वैप्रदक आयेिा यज्ञप्रवधी हा आयगपूवग लोकािंा जो यात्वात्मक प्रवधी होता; त्यािीि स धारुन वाढप्रवलेली 
आवृत्ती आहे. म्हिजे एतदे्दप्रशयाचं्या यात्वात्मक प्रवधीच्या अन करिातून, प्रमश्रिातून, देवाि घेवािीतून 
यज्ञासारखा प्रवधी प्रनमाि िंालेला आहे. याप्रशवाय या दोन संस्कृतीमध्ये सारं्ण्यासारखा फरक म्हिजे 
आयेिी ससं्कृती समदृ्धीसाठी देवाचं्या िाथगनेवर भर देते; तर आयेतर संस्कृती प्रनसर्ाच्या अन करिावर भर 
देते. आयेच्या उपासनेमध्ये वैप्रदक काळात स्त्रीला फारसे महत्त्व नव्हते; तर आयेतराचं्या सवग उपासना 
आप्रि धार्ममक कृत्यात स्त्रीला प्रवशषे महत्त्व होते. आयेच्या यज्ञयार्ािे अंप्रतम ध्येय स्वर्ग झकवा मोष घिाप्ती हे 
होते; तर आयेतराचं्या तंत्रमंत्रात्मक प्रवधीिा उद र्म अन्निाप्तीच्या र्रजेतून िंाला होता. आयेच्या 
संस्कृतीमध्ये धन-धान्य, दूध-द भते, र्ायींिी प्रखल्लारे इ. सारख्या भौप्रतक वस्त ंच्या समदृ्धीला िारंभकाळात 
अप्रधक महत्व होते; तर मूळच्या येथील लोकसंस्कृतीमध्ये म्हिजेि आयेतर ससं्कृतीमध्ये सजगन आप्रि 
स फलीकरि या बाबींना महत्व होते. वैप्रदक आयेिा यज्ञ अन्निाप्तीसाठी, कामनापूतीसाठी केलेला एका 
परीने यात्त्वात्मक प्रवधीि होता; तर तंत्रसाधना आयेतर व आयगपूवग लोकाचं्या जीवनात िप्रतप्रष्ठत िंालेला 
स फलीकरि प्रवधी होता. आयेनी बदलत्या कालमानान सार यष घ, प्रकन्नर, नार् आप्रि षे घत्रपाल देवता यानंा 
द य्यम स्थान प्रदलेले होते; पि याि देवतानंा आयेतर संस्कृतीत अग्रक्रम िाप्त िंालेला होता. त्याम ळेि 
आजही खेड्ामंध्ये आयेनी र्ौि मानलेल्या देव-देवताि ग्रामदेवता, क लदेवता म्हिून भक्तीभावाने 
प प्रजल्या जातात. इंद्र, मरूत वा अग्नन यािंी मंप्रदरे खेड्ातं पाहावयास प्रमळत नाहीत; पि ज्योप्रतबा, 
खंडोबा, प्रसदोबा, बप्रहरोबा; काळभरैव, रवळनाथ यासारख्या द य्यम देवतािंी मंप्रदरे खेड्ामंध्ये 
आढळतात. अर्दी ित्येक खेड्ात आढळतात. म्हिून वैप्रदक संस्कृतीच्या उपासनेपेष घाही ग्रामीि भार्ात 
एतदे्दप्रशयािंी जी िािीनतम अशी संस्कृती होती; त्यातील उपासना ििप्रलत असलेली आपिाला आढळते. 
म्हिून ‘भारतीय संस्कृती’ असा उल्लखे करताना केवळ वैप्रदक आयेिी संस्कृती असा अथग घेिे 
अधगसत्यात्मक म्हिाव ेलारे्ल या वैप्रदक संस्कृतीच्या काळात झसध  ससं्कृती नादंत होती. आप्रदवासींच्या 
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संस्कृती नादंत होत्या. अनेकाचं्या योया योया ससं्कृती या भार्ात प्रवस्तारलेल्या होत्या. आिप्ररल्या 
जात होत्या; अप्रभमानाने त्याचं्या साधकांकडून प्रमरप्रवल्या जात होत्या आप्रि वैप्रदक ससं्कृती इतक्याि त्या 
िर्त, श्रेष्ठ प्रन श्रदे्धय ठरलेल्या होत्या. त्याम ळेि भारतीय संस्कृतीमध्ये एकि ईश्वर, एकि उपासना, एकि 
िेप्रषत व एकि धमगगं्रथ आजही रूढ नाही. मान्य नाही. आप्रि हा काही आपल्या भारतीय संस्कृतीिा दोष 
नाही. ते एक आर्ळे वरे्ळे प्रन सारं्ण्यासारखे असे ससं्कृतीिे आभरि आहे. संस्कृतीिे वैप्रशष्ट्य आहे. 
म्हिून डॉ. हप्ररिसाद प्रिवदेी यािें मत या प्रठकािी आपि लष घात ठेवले पाप्रहजे. ते म्हितात, “आयेच्या 
आर्मनापूवी बराि काळ आयेतरािंी एक समृदध संस्कृती या प्रवशाल भभूार्ावर पसरलेली होती. प्रतच्या 
बरोबर अन्य काही ससं्कृतीही इथे नादंत होत्या. आयेनी राजकीय दृष्ट्या भारतवषग झजकून घेतला; पि ते 
सासं्कृप्रतक दृष्ट्या या मूळ लोकाचं्या िर्तीम ळे िभाप्रवत िंाले. एवढेि नव्हे तर काही बाबतीत इथल्या मूळ 
लोकाचं्या संस्कृती व कला सरस होत्या.” त्यािें आयेनी अन करि केले, स्वीकार केला. आपल्या 
संस्कृतीत त्या सामावनू घेतल्या. कधी त्यात बदल करून स्वीकारल्या. कधी त्यािें उन्नयनीकरि करून 
स्वीकारल्या. कधी त्या संस्कृतीमधील काही बाबींिे कालोप्रित पप्ररवतगन करून घेतल्या, असा एक प्रविार 
आज अभ्यासक आप्रि समाजशास्त्रज्ञ याचं्यात रूढ िंालेला आहे की, आयेनी अग्रस्थानी िप्रतस्थापना 
केलेली र्िेश ही देवता अर्दी र्िािंा नायक म्हिजे र्िनायक या स्वरूपात येथील आप्रदम संस्कृतीने 
स्वीकारलेली देवता होती. या आप्रदम ससं्कृतीिी ती उपासना देवता होती. प्रतिे िारंभी असिारे 
प्रवघ्नकारक स्वरूप कालमानान सार बदलले प्रन प्रवघ्ननाशक देवता म्हिनू आयेनी प्रतिा स्वीकार केला. 
आप्रि प्रतला आपल्या देवदेवताचं्या िभावळीत मानािे स्थान प्रदले. आज तर या देवतेच्या स्मरि-
पूजनाप्रशवाय आपला कोिताही धार्ममक प्रवधी पूिगत्वाला जात नाही; इतके या देवतेिे माहात्म्य िंाले आहे. 
मात्र ती मूळिी आयेतर समाजािी देवता होती; हे ही आपि प्रवसरता कामा नये. 

 
रूद्र, र्िेश, यष घ, षे घत्रपाल देवता याचं्याबरोबरि शाक्त-उपासना वैप्रदक संस्कृतीने आपल्यात 

सामावनू घेतली वा एकरूप केली असे नाही; कृप्रषजीवन आप्रि स्त्रीजीवनाशी प्रनर्डीत असलेले अनेक 
प्रवधीस द्धा या वैप्रदक संस्कृतीने आपलेसे केले. आज आपल्या संस्कृतीत असिारी िकृती-प रूष पूजा; झकवा 
प्रशव आप्रि शक्तीिी पूजा; यात्वात्मक प्रवधीिे काही अवशषे; भमूी आप्रि स्त्री याचं्या स फलीकरिाशी 
प्रनर्डीत असलेले अनेक प्रवधी, रूढी, परंपरा, संकेत, भमूीशी प्रनर्डीत असिारे सि सोहळे; व्रत वैकल्ये 
ही वैप्रदक संस्कृतीने या आप्रदम संस्कृतीपासूनि स्वीकारली आहेत. म्हिजे आयेच्या आर्मनापूवी 
असलेल्या येथील लोकािंी संस्कृती प्रकती िर्त, प्रकती अन करिशील आप्रि प्रकती श्रदे्धय स्वरूपािी होती, 
यािी आपिाला कल्पना येते. म ळात आयग हे तसे येथील जेते होते, राज्यकते प्रन राज्यािा प्रवस्तार करिारे 
होते. अनेक बाबतीत एतदे्दप्रशयापेंष घा मोठेही होते; तरीही त्यानंी एतदे्दप्रशयाचं्या संस्कृतीतील अनेक र्ोष्टींिा 
स्वीकार केला, हे येथे िाम ख्याने लष घात घेण्यासारखे आहे. दोन प्रभन्न संस्कृतींिा सपंकग  हे जसे यािे एक 
कारि आहे; तसेि आयेना ‘परकीय’ वाटिाऱ्या या संस्कृतीिी थोरवी आप्रि समृद्धी हे ही एक या 
स्वीकारामार्िे कारि मानले पाप्रहजे. 

 
देवदेवता आप्रि धार्ममक उपासना याबाबतीत ही संस्कृती जशी वरे्ळी आप्रि समदृध होती; तशीि 

भौप्रतक स खसमृद्धी आप्रि सामाप्रजक ग्स्थती-र्तीच्या संदभातही ही आयेतर संस्कृती िर्त होती. हडप्पा 
संस्कृतीच्या उत्खननातून त्याकाळच्या समाजग्स्थतीवर आप्रि जीवनशलैीवर जो िकाश टाकण्यात आला 
आहे; त्यातून हेि प्रसद्ध होते आहे. या उत्खननात प्रवस्तीिग नर्रािे अवशषे सापडले आहेत. या नर्रािी 
िौकोनाकृती केलेली प्रवभार्िी, रंूद आप्रि िशस्त असे काटकोनात प्रमळिारे रस्ते व उपरस्ते, 
नर्राभोवती असलेली संरष घक झभत व टेहळिी ब रूज; पक्क्या प्रवटानंी बाधंलेली घरे, त्यानंा असिाऱ्या 
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जाळीदार प्रखडक्या; सावगजप्रनक व खाजर्ी असिाऱ्या प्रवप्रहरी, रस्त्याच्या द तफा पक्क्या बाधंिीिी र्टारे, 
साडंपाण्यािी दूरवर नेिारी व्यवस्था, सावगजप्रनक स्नानर्ृहािी सोय; काटेकोर रीतीने अंमलात आिलेली 
स्वच्यता, माती, हस्तीदंत व धात  याचं्या देखण्या वाटिाऱ्या मूती, मातीिी प्रवप्रवध आकारातली स बक 
भाडंी, इ. र्ोष्टी पाप्रहल्यावर या संस्कृतीिी िर्ती लष घात येते. आरोनय व स्वच्यता प्रवषयक स प्रवधावरील 
भर, प्रनयोजनबद्ध नर्ररिना, प्रनयमािंी केली जािारी कोटेकोर अंमलबजाविी व आदशग वाटावी अशी 
िशासन व्यवस्था या आजच्या काळात म्हिजे पाि हजार वषेनंतरही कौत कािा प्रवषय ठरते यात शकंा 
नाही. या आयेतर ससं्कृतीतील लोकािें जीवनही असेि नवलपूिग वाटते. या लोकानंा तादूंळ, र्हू, सातू 
यािंा पप्ररिय होता. आयेना याचं्या संपकाम ळेि तादंळािी माप्रहती िंाली. कारि ऋनवदेात तादंळािा 
साधा उल्लखेही आढळत नाही. त्यानंा जव ठाऊक होते. या धान्यापासून तयार केलेले पदाथग, मासं, फळे, 
दूध इ. पदाथेिा त्याचं्या अन्नात समावशे होता. प रूषानंा धोतर व उपरिे ठाऊक होते. सोने, िादंी, ताबं े
इ. धात ंिे नष घीदार दाप्रर्ने ते अंर्ावर घालत. बारं्ड्ा, हार, अंर्ठ्या, वाक्या, पदके, कमरपट्टा अशा 
दाप्रर्न्यानंी ते शरीरशोभन करीत. त्यानंी तयार केलेल्या मूतीवर देखील हे दाप्रर्ने कोरलेले आढळतात. 
त्यानंा लेखनकला अवर्त होती. कारि या उत्खननात ज्या म द्रा सापडल्या त्यावर काही ना काही मजकूर 
आढळतो. त्यानंी तयार केलेल्या भाडं्ावरही द बोध प्रलपी आढळते. त्यानंा मातीिी स ंदर भाडंी तयार 
करून व भाजून वापरता येत होती. एवढेि नव्हे तर या उत्खननात मातीिी खेळिी, दोन िाकी बलैर्ाडी, 
पक्षयाचं्या आकाराच्या प्रशट्ट्या, स तीकापड, हस्तीदंती वस्तू अशा नानाप्रवध र्ोष्टी प्रमळाल्या आहेत. या 
लोकािंा व्यापार परदेशाशी होता; हे आता सापडलेल्या समान वस्तूतून प्रसद्ध िंालेले आहे. यािा अथग असा 
की, वैप्रदक संस्कृतीच्या बरोबरीने इथे नादंिारी ससं्कृती र्ौि नव्हती. मार्ासलेली नव्हती; आयेनी ज्यािंा 
वारंवार अवमानकारक उल्लखे केला त्या असूर, दस्यू यािंी ही परप ष्ठ संस्कृती नव्हती. वैप्रदक संस्कृतीने या 
संस्कृतीिे जसे नानाप्रवध प्रवशषे स्वीकारले तसे या संस्कृतीनेही वैप्रदक ससं्कृतीिा स्वीकार केला. त्यातून 
दोन्हीही प्रततक्याि िवाही, सशक्त, समथग अन् उपय क्त ठरल्या हे आपि पाहतोि. मात्र घडले इतकेि 
की, वैप्रदक संस्कृतीला दीघगकाळ राजकीय अप्रधसते्तिे पाठबळ लाभले; सवेसाठी असिाऱ्या यज्ञप्रवप्रधिी 
सूते्र ठराप्रवक मंडळीच्या हाती रे्ली; धार्ममक प्रवधी प्रवधानािें िंालेले कें द्रीकरि; वैप्रदक संस्कृतीला प ढे 
प्रमळालेले भाष्ट्यकार; त्या ससं्कृतीिा िंालेला प्रवस्तार; त्यासाठी िंालेली गं्रथप्रनर्ममती, सामाप्रजक नेतृत्व 
करिाऱ्या मंडळींनी अन्य ससं्कृतीिी केलेली उपेष घा आप्रि आयेतर संस्कृतीिे असिारे अज्ञान याम ळे ही 
आयेतर संस्कृती उपेप्रष घत ठरली. ष घ द्र ठरली, मार्ास मानली रे्ली. मर् त्यासाठी १९२१ साल उजाडाव े
लार्ले. कारि या साली हडाप्पा ससं्कृतीिे उत्खनन िंाले प्रन मातीखाली र्ाडला रे्लेला हा मौप्रलक ठेवा 
िथमतः जर्ासमोर आला आप्रि या लोकाचं्या संस्कृतीिी श्रीमंती जर्ातल्या अभ्यासकानंा प्रदपवनू रे्ली. 

 
अशा या आयेतर ससं्कृतीिेि अवशषे ज्याला आपि आज लोकसंस्कृती असे सबंोप्रधतो झकवा 

प्रजला आपि आज ग्रामसंस्कृती अथवा कृषीसंस्कृती म्हितो, प्रतच्यामध्ये मोठ्या िमािात पाहावयास 
प्रमळतात. म्हिून भारतीय ससं्कृती म्हिजे केवळ वैप्रदक संस्कृती नव्हे; तर इथे नादंत असलेल्या तीन-िार 
संस्कृतींिा र् च्य म्हिजे आपली भारतीय ससं्कृती होय. या संस्कृतीच्या पोटाति लोकसंस्कृती झकवा 
ग्रामसंस्कृती सामावनू रे्लेली असली तरी; प्रनसर्ग पप्ररसर, भरू्ोल, भमूी, उपप्रजप्रवकेिी साधने आप्रि 
आंतप्ररक जीवनाच्या समाधानासाठी स्वीकारलेली उपासनापद्धती प्रन उपास्य देवता याम ळे 
लोकसंस्कृतीला बरेिसे वरे्ळेपि िाप्त िंालेले आपिास प्रदसून येते आप्रि आजही ते बऱ्याि अंशी प्रटकून 
आहे. 
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ज्या वैप्रशष्ट्यपूिग र्ोष्टींम ळे लोकसंस्कृतीला स्वतःिा असा वरे्ळा िेहरामोहरा िाप्त िंालेला आहे; 
त्यातील काही ठळक आप्रि महत्त्वपूिग र्ोष्टींिा थोडासा अप्रधक पप्ररिय या प्रठकािी करून घेिे अिस्त त 
ठरिार नाही. या संपाप्रदत गं्रथातील बऱ्याि लेखामंध्ये लोकसंस्कृतीच्या व्यवच्येदक लष घिािंा प्रवस्तृत 
असा पप्ररिय करून प्रदलेला आहेि. त्यािारे लोकसंस्कृतीच्या प्रवप्रवध अंर्ािंी ओळख होत असली, तरी 
त्यापैकी काहींिा थोडासा अप्रधक पप्ररयि करून घेिे उप्रित ठरेल. 

 
लोकसंस्कृतीिे एक ठळक आप्रि अपप्ररहायग वैप्रशष्ट्य म्हिजे प्रतिे भमूीशी असलेले दृढ नाते. 

लोकसंस्कृतीच्या उपासकाला भमूी ही केवळ अन्नधान्य प रप्रविारी उपजाव ूजमीन वाटत नाही. ती त्यािी 
देवता असते. ती त्यािी भदेूवी असते. भमूाता असते. ती लोकजीवनािी सेवाभावी अन्नपूिा असते. ती 
त्याच्या दृष्टीने सजगन, स फलीकरि, संरष घक आप्रि समृद्धी यािंी अप्रधष्ठात्री देवता असते. त्यातूनि भमूीकडे 
पाहण्यािा जो दृष्टीकोन तयार िंाला; तो लोकससं्कृतीच्या वरे्ळेपिािा िािभतू भार् ठरला. आत्मीयता, 
कृतज्ञता, औदायग प्रन नवप्रनर्ममती ष घमता या मनोवृत्तीतूनि लोकमानस भमूीिी उपासना करीत असते. प्रतच्या 
कृपेिा वरदहस्त मार्त असते. म्हिूनि लोकसंस्कृतीमधील लोकमानस वारुळािी पूजा करीत असते. 
वारुळातील माती भमूीवर टाकिे, सरत्या आषाढातल्या िार प्रदवसातं भमूी ऋत मती होते असे समजून 
प्रतच्यात नारं्रट न करिे; नवप्रनर्ममतीष घम भमूीला जखम होऊ नये या भावनेने मशार्त थाबंप्रवले. नवरात्रात 
घटस्थापना करून या भमूीच्या सजगनाला अप्रभवादन करिे; स र्ीच्या हंर्ामात प्रपकामध्ये पाि वा सात 
मातीिे र्ोळे रंर्वनू त्यािंी पूजा करिे; घर बाधंिी करण्यासाठी पाया खिण्यापूवी प्रतच्या जखमेबद्दल पूजा 
करून प्रतिी ष घमा मार्िे; घरातल्या देव्हाऱ्यात अन्नपूिेिी िप्रतमा ठेवनू प्रतिी पूजा करिे; नव्याच्या प नवलेा 
प्रतने प्रदलेल्या धनधान्यािी पूजा करून प्रतच्या प्रवषयीिी कृतज्ञता व्यक्त करिे अशा प्रकतीतरी र्ोष्टी ही 
लोकसंस्कृती भमूीप्रवषयक श्रदे्धपोटी मोठ्या प्रनष्ठनेे आिरिात आित असते व प्रतच्याशी असलेले नाते दृढ 
करीत असते. आपल्या लौप्रकक जीवनातही प्रवप्रवध माध्यमातूंन भमूीप्रवषयी असिारी श्रद्धा ही लोसंस्कृती 
िकट करीत असते. प्रववाहाच्या वळेी तयार केलेल्या बोहल्या शजेारी सात मडकी उभी करून जी प जली 
जातात; त्यामारे् या भमूातेिे स्मरि आप्रि प्रतच्याप्रवषयी असिारी कृतज्ञताि िकट होत असते. 
मकरसंक्रातंीवळेी प जली जािारी मातीिी बोळकी याि भावनेिी ितीक असतात. प्रदवाळी पाडव्याला 
शतेाच्या बाधंावर-एखाद्या िंाडाखाली-नैवदे्य घातलेला मातीिा र्डवा (त्याला मोर्ा असेही म्हितात) 
प जेनंतर प रला जातो, त्यामारे्ही हीि धारिा असते. काही आप्रदवासी जमातीमध्ये नवजात अभगकाला 
योटासा खड्डा खिून त्यात त्याला र्ळ्यापयंत प रुन मर् त्यािी यथासारं् पूजा केली जाते; त्यामारे् या 
लेकरािी खरी आई भमूीि आहे, प्रतिेि हे लेकरु आहे; यास्तव या बाळावर प्रतिी माया असावी अशीि 
भावना प्रदसते. मािूस जन्मल्यापासून तो मृत्यूपयंत त्यािी नाळ या भमूीशी बाधंलेली असते. म्हिून तर 
अन्त्यप्रवधीसाठी लार्िारा अग्नन मातीच्याि मडक्यातून स्मशानात नेला जातो. थोडक्यात असे म्हिता 
येईल की, लौप्रकक स खसंपदा प्रन आरोनय, भौप्रतक समदृ्धी व िजनन आप्रि आय ष्ट्यभरासाठीिे संवधगन प्रन 
संरष घि या भमूातेच्या कृपेने आपल्याला िाप्त होते; ही भावना या सवग प्रवधी आप्रि उपासने मारे् आढळते. 
म्हिून भमूी आप्रि लोकसंस्कृती यािें असिारे नाते नार्र संस्कृतीपेष घा वरे्ळ्या स्वरुपािे आप्रि वरे्ळ्या 
पातळीवरिे आहे, यात शकंा नाही. 

 
वैप्रदक संस्कृतीच्या पूवी इथे जी आयेतरािंी िर्त ससं्कृती नादंत होती; प्रतच्यामध्ये िजनन आप्रि 

स फलीकरि यानंा प्रवशषे महत्त्व होते. झकबह ना या संस्कृतीिे सारे प्रवधी या दोन बाबींभोवतीि फेर धरिारे 
आहेत. यासाठी या संस्कृतीने भमूी आप्रि स्त्री याचं्याकडे एकत्वाच्या भावनेने पाप्रहलेले आहे. भमूीच्या 
स फलीकरिासाठी आप्रि अप्रधक धनधान्यासाठी स्त्रीिा वापर करण्यात आला आप्रि स्त्रीच्या 
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स फलीकरिासाठी प्रन िजननासाठी भमूीिा आधार घेतलेला प्रदसतो. म्हिूनि िजननसमदृ्धीसाठी 
एकीकडे या ससं्कृतीने वारुळािी पूजा केलेली आहे, तर द सरीकडे लज्जार्ौरीच्या रूपाने जननेंप्रद्रयािी 
पूजा केलेली आहे. भमूी आप्रि स्त्री याचं्याकडे एकत्वाच्या भावनेने पाहण्यािा प्रवशषे उत्तरकाळातही अर्दी 
लोकसंस्कृतीमध्ये आपिाला प्रदसून येतो आप्रि आजही तो अंशरूपाने आपिास प्रदसून येतो. म्हिूनि 
भमूीतून अप्रधक उत्पन्न येण्यासाठी स्त्रीिा वापर करण्यात येतो. भमूीिी नारं्रट करताना प्रतिा िारंभ स्त्रीच्या 
हाताने करावा; भमूीमध्ये बीजारोपि करताना िाड्ावर बीयािािी पप्रहली मूठ स्त्रीने सोडावी; अन्य 
मशार्त करतानाही आधी ती स्त्रीच्या हाताने व्हावी; प्रपकावर रोर्राई येऊ नये म्हिून स्त्रीच्या हाताने 
मंतरलेले दािे प्रपकावर टाकावते; आलेली रोर्राई दूर होण्यासाठी ऋत मती स्त्रीिे वस्त्र प्रपकावर िंाकाव े
झकवा त्या वस्त्रािे जल प्रपकावर झशपडाव;े सजगनशील भमूीिे ितीक म्हिून स्थापन केलल्या घटािी पूजा 
स्त्रीने करावी; भराला आलेल्या केळीच्या प्रपकातून नननावस्थेतील स्त्रीला प्रफरवाव.े भरपूर फळे येिाऱ्या 
िंाडािे बीजारोपि भरपूर अपत्ये असलेल्या स्त्रीच्या हाताने करून घ्यावे; भमूीच्या स फलीकरिािे 
प रूषतत्त्व मानलेल्या पजगन्यासाठी करावयाच्या प्रवधीमध्ये प्रस्त्रयानंी प ढाकार घ्यावा, यासारख्या अनेक बाबी 
या एकत्वाच्या ितीक म्हिून सारं्ता येतील. काल परवापयंत यातल्या बऱ्याि र्ोष्टी लोकससं्कृतीने 
जीवाभावाने प्रन प्रततक्याि श्रदे्धने जतन केलेल्या होत्या आप्रि कृषीकमात आिरिात आिल्या होत्या. या 
साऱ्या र्ोष्टी म्हिजे हजारो वषेपूवीच्या िाथप्रमक अवस्थेतील मानवाला भमूी आप्रि वनस्पतीच्या 
स फलीकरिासाठी आवश्यक वाटिारी यात साधना होती आप्रि प्रतिे नेतृत्व स्त्रीकडे आलेले होते. डॉ. 
िट्टोपाध्याय याचं्या मते, ‘शतेीिा शोध जर स्त्रीने लावलेला असेल तर अप्रधक धनधान्यासाठी 
कृप्रषकमगप्रवषयक तंत्र हे स्त्रीिे षे घत्र बनिे स्वाभाप्रवक आहे. याम ळे या कायात स्त्रीला महत्त्वािे स्थान लाभिे 
स्वाभाप्रवक आहे.’ हे महत्त्वािे स्थान कालातंराने प रूषाकडे रे्लेले असले तरी आप्रदम काळातील ही 
धारिा नंतरच्या काळातही प्रटकून राप्रहली. समदृध शतेीसाठी पजगन्यािी आवश्यकता असते आप्रि 
भारतासह जर्ातील बह तेक देशातंील जमातीमध्ये पजगन्यप्रवधीिे तंत्र मंत्र करण्यािे अप्रधकार प्रस्त्रयाकंडेि 
आढळतात. आपल्या देशातही पाऊस पडावा म्हिनू नननावस्थेतील लहान म लािंी पूजा स्त्रीयाकंरवी केली 
जाते झकवा एका स्त्रीच्या डोक्यावर पाण्याने भरलेला एक सप्रयद्र घट ठेवनू पजगन्यमंत्र म्हित जी प्रमरविूक 
काढली जाते, त्यामारे् भमूी आप्रि स्त्री याच्या एकत्वािी धारिाि प्रदसून येते. 

 
याच्या उलट जेव्हा स्त्रीला अपत्यिाप्ती हवी असते तेव्हा सजगनशील अशा भमूीिा आधार घेतला 

जातो. म्हिजे भमूीशी प्रनर्डीत असे प्रवधी केले जातात. भरपूर फळ देिाऱ्या िंाडाखाली स्त्रीिे िजनन प्रवधी 
करिे; भरपूर प्रपकलेल्या भमूीतून अपत्यहीन स्त्रीला प्रफरवनू आििे; केळीिे मोठे स फलन िंालेल्या 
शतेामध्ये स्त्रीला िंोपप्रविे; श्रावि, भाद्रपदातील स फप्रलत िंालेल्या भमूीशी प्रनर्प्रडत असलेली व्रते स्त्रीने 
करिे; ऋषीपंिमीिा (खरे तर कृषी पंिमी असा शब्द हवा) उपवास करिे; शाकंभरी देवीिी उपासना 
करिे; भ लाई देवीिी पूजा बाधंिे, उदंड स फलन असलेल्या स पारी, नारळ, केळ, नार्वलेीिी पाने या 
वस्त ंनी स्त्रीिी ओटी भरिे; प त्र िाप्तीसाठी कोसळिाऱ्या पावसात, भर िौकात नननावस्थेत स्नान करिे; 
अपत्य िाप्तीसाठी भमूीला म्हिजेि प्रतच्या वृष घास योटासा पाळिा तयार करून अर्मपिे यासारखे बरेि 
प्रवधी लोकसंस्कृतीमध्ये केले जातात. यामधूनही भमूी आप्रि स्त्री याचं्यातील एकत्वािी धारिा लोकससं्कृती 
प्रकती प्रवश्वासाने आप्रि श्रदे्धने जपते हेि प्रसद्ध होते आहे. लोकससं्कृतीिा हा एक प्रवलोभनीय पलूै म्हिावा 
लारे्ल. 

 
लोकसंस्कृतीत या साऱ्या रूजलेल्या, रूतलेल्या आप्रि प्रटकून राप्रहलेल्या धारिा आहेत; त्यािे 

मूळ आहे आप्रदम ससं्कृतीत असलेल्या यात्वात्मक प्रवधीमध्ये, म्हिजे तंत्रमंत्रात्मक प्रवधीमध्ये. या प्रवधीिे 
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बरेि अंश वरे्वरे्ळ्या रुपामंधून पािंरत पािंरत लोकससं्कृतीमध्ये कमी अप्रधक िमािात उतरले आहेत 
आप्रि प्रवज्ञानाने सारे कवते घेतलेले असतानाही ते ग्रामीि भार्ात अजून प्रटकून आहेत. यात प्रविार म्हिजे 
केवळ जाद टोिा नव्हे झकवा जारि-मारि नव्हे. अथवा वामािारही नव्हे. पूवीच्या शाक्तपंथीय उपासनेमध्ये 
वामािाराला प्रवशषे स्थान असल्याने यात प्रविारािा हा अथग जनसामान्यात रुढ िंाला आप्रि प ढील काळात 
त्यात प्रनमाि िंालेल्या प्रवकृतीम ळे बराि बदनामही िंाला. यात प्रविारािे स्वरुप आप्रि हेत  पूिगतः वरे्ळा 
होता. भमूी आप्रि स्त्री याचं्या नवप्रनर्ममतीिे सामथ्ययग आप्रदम मानवाच्या ित्ययाला येत असले तरी त्यािे 
कारि मात्र त्याला ज्ञात िंालेले नव्हते. त्यातून त्याने त्याच्या अल्पज्ञानाच्या आधारे असा आडाखा बाधंला 
की, ित्येक वस्त मात्राच्या प्रठकािी एक स्वयंिेप्ररत शक्ती आहे. त्या शक्तीतून नवप्रनर्ममती होते. प्रवकसनही 
होते. मोहरी एवढ्या आकाराच्या प्रबयापासून प्रवशाल वटवृष घ प्रवस्तारतो तो या शक्तीम ळेि; एका 
दाण्यापासून जोंधळ्यािे ओजंळभर दािे प्रनमाि होतात; या शक्तीम ळेि; एका बीपासून तयार िंालेल्या 
िंाडाला शकेडो फळे येतात, ते या अज्ञात शक्तीम ळेि. या शक्तीला आप्रदमानवाने ‘अस ’ असे म्हटले आप्रि 
ही प्रवप्रशष्ट शक्ती तंत्र आप्रि प्रवधी याचं्या साह्याने वाढप्रवता येते असे त्याला वाटले. त्यातूनि यात प्रविार 
प्रनमाि िंाला. त्यािे प्रवधी तयार िंाले. यालाि फे्रिंर यानंी The law of similarity, म्हिजे ‘साधम्यग 
प्रसद्धातं’ असे नाव प्रदले. राजवाड्ांनी त्याला ‘नक्कल-प्रसद्धातं’ संबोप्रधले. म्हिनू या शक्तीच्या प्रवकासातून 
मानवाच्या सवग आकाषं घा पूिग करण्यासाठी यात्वात्मक प्रवधींिा जन्म िंाला. यज्ञ आप्रि तंत्र याचं्या आधारे 
नवप्रनर्ममती साधता येते; असा हा मूळ प्रविार आहे. या प्रवधीला अप्रधक मान्यता आप्रि िप्रतष्ठा लाभली शाक्त 
उपासना रुढ िंाल्यावर : आयाच्या आर्मनापूवी या भारतवषात मातृसत्ताक समाजव्यवस्था िर्ल्भ िंाली 
होती. त्याम ळे प्रशव अन् शक्ती उपासनेला मान्यता लाभली होती. या उपासनेत यात्वात्मक प्रवधीिा 
िाम ख्याने समावशे केला जात होता. वैप्रदक आयेनीस द्धा उत्तर कालात तापं्रत्रकािी ही साधना स्वीकारली 
होती. त्यािंा यज्ञप्रवधी हा स द्धा कामनापूतीसाठी केलेला यात्वात्मक प्रवधीि आहे., असे अनेक 
अभ्यासकानंा वाटते. या यात्वात्मक प्रवधीमध्ये स्त्रीला, प्रवशषेतः बह िसवा स्त्रीला, प्रवशषे स्थान असल्याने 
स फलीकरिािे प्रवधी प्रतच्या हस्ते केले जात होते. भमूी आप्रि स्त्री यानंा एकरूपत्व देऊन भमूीच्या 
स फलीकरिासाठी स्त्रीला का महत्व आले, यािे उत्तर या िािीन काळच्या यात्वात्मक प्रवधीत सापडते. 
लोकसंस्कृतीत या यात्वात्मक प्रवधीिे बरेि घटक आजही आपिाला त्याम ळेि प्रदसतात. रेि का, यल्लमा, 
मप्ररआई इ. देवताचं्या पूजा-अिा यामध्ये प्रस्त्रयानंा असिारे स्थान, स्त्रीवषे पप्ररधान केल्याप्रशवाय या देवतािंी 
पूजा न करण्यािी िथा; सकाम देवताचं्या उपासनेत काम्य उपिारािें असिारे िाबल्य; त्याबरोबरि त्यानंा 
प्रदला जािारा बळी; भतूबाधा, प्रपशाच्च, िेटूक करिाऱ्या बाबींवर लोकमानसािा असिारा प्रवश्वास, 
अपत्याला, द भत्या जनावराला अथवा फळानंी लर्डलेल्या िंाडाला दृष्टीबाधा होऊ नये म्हिनू केले 
जािारे यात्वात्मक प्रवधी; अधंश्रद्धा वाढप्रविाऱ्या र्ोष्टीवर असिारा प्रवश्वास, याि धारिेतून रूढ असलेल्या 
यात्वात्मक प्रवधीवरील श्रद्धा; शक न-अपशक न याप्रवषयी लोकमानसािी कल्पना; अपत्यसंभवासाठी केली 
जािारी व्रते-वैकल्ये; आरोनय आप्रि दीघाय ष्ट्य यासाठी केले जािारे उपिार या सवेच्या कें द्रस्थानी 
आप्रदमसंस्कृती मधील यात्वात्मक प्रवधी सामावलेला आहे. या यात्वात्मक प्रवधीच्या वडेेवाकड्ा प्रन प्रवकृत 
रूपािाि िभाव लोकसंस्कृतीवर आजही पडलेला जािवतो. यातून काही वळेा सकाम साधना अन् 
प्रदशाप्रहन श्रद्धा यािंा समाज जीवनावर िंालेला फैलाव आपिाला जािवतो. या साऱ्या र्ोष्टींिा भला-ब रा 
िंालेला पप्ररपाक लोकससं्कृतीमध्ये जािवतो. त्यातून प्रतला वरे्ळे रूप िाप्त िंालेले आहे. 

 
लोकसंस्कृतीिा आिखी एक प्रवशषे सापं्रर्तला पाप्रहजे. तो म्हिजे प्रतिी प्रनसर्गसन्म ख जीवनशलैी 

आप्रि त्यातून साकार िंालेली िरािरािी प्रन पिंमहाभ तािंी पूजा : प्रनसर्ग हा आप्रदमसंस्कृतीिा महत्वािा 
घटक होता. ती संस्कृती प्रनसर्ाच्या अन करिातून िर्ल्भ होत होती. प्रनसर्ाशी ज ळवनू जर्त होती. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रनसर्ाच्या अद भतूशक्तीने प्रदपून जात होती. प्रनसर्ाच्या कृपेने समदृधजीवन जर्त होती. म्हिून प्रनसर्ािी 
देवतास्वरूपी पूजा करीत होती. लोकसंस्कृती स द्धा याि स्वरूपािी आढळते. म्हिनूि प्रनसर्ािा वापर, 
प्रनसर्ािे अन करि, प्रनसर्गशरिता व प्रनसर्गपूजा लोकसंस्कृतीमध्ये आढळते. िािी, पष घी, िंाडे, नद्या, 
सप्ररता याचं्याम ळे आपले जीवन अप्रधक स खमय होते; यािी जािीव िंाल्याने लोकसंस्कृतीने यानंाही 
देवत्व बहाल केले. यािंीही पूजा केली. म्हिूनि लोकसंस्कृती वृष घ, िािी, नार्, हत्ती, वनस्पती, जल, 
नदी, पष घी याचं्याकडे या सासं्कृप्रतक दृष्टीने पाहात असते. त्याम ळेि लोकससं्कृतीमध्ये प्रनसर्ािा वापर 
अप्रधक िमािात आपिाला आढळतो. पाय म रर्ळला तर मीठ आप्रि मातीिा पायाला लेप देिे; प्रनरर् डीिा 
पाला सूज आलेल्या अवयवावर बाधंिे, खरिटून रक्त आले तर दर्डी पाल्यािा रस िोळिे; यातीतला 
कफ प्रनघावा म्हिनू अड ळशािी पाने िघळिे; सदी िंाली तर प्रनखाऱ्यावर पीठ टाकून त्यािी ध री घेिे, 
पोट र् बारले असले तर कोरफड वा बेलफळ खािे यासारखे र्ावठी उपाय लोकमानसात रूढ आहेत, यािे 
कारि या संस्कृतीिी असलेली प्रनसर्गसन्म खता, प्रनसर्ािे प्रनरीष घि प्रन अन भवातून लाभलेले प्रनसर्गज्ञान 
हेि सापं्रर्तले पाप्रहजे. कमीत कमी र्रजा, पप्ररसरातील वस्त ंच्या वापरातून र्रजािंी पूतगता; स्वाभाप्रवक प्रन 
नैसर्मर्क स्वरूपातील अन्नाकडे असिारा कल ही लोकसंस्कृतीिी जीवनशलैी बनलेली असते. त्याम ळे 
आजही खेड्ातील शतेकरी जेवताना कधी वारं्ी, कधी र्ोवारी, कच्चा कादंा-म ळा; संस्कार न केलेली 
कच्ची प्रहरवी प्रमरिी; आबंा, उंबर, पेरू, फिस, केळी, यािंी फळे मोठ्या िवीने खात असतो. त्यािी ही 
नैसर्मर्क व स्वाभाप्रवक जीवनशलैी लोकसंस्कृतीला वरे्ळेपि िाप्त करून देत असते. भौप्रतक 
स खप्रवलासाने प्रन उपयोप्रजत प्रवज्ञानातून प्रनमाि िंालेल्या स खसाधनानंी आकंठ तृप्त िंालेली अत्याध प्रनक 
िर्त नार्रसंस्कृती कळत न कळत मानवाला र् लाम करते आहे. परावलंबी बनप्रवते आहे. अपंर् बनप्रवते 
आहे आप्रि स्वाभाप्रवक आनंदाला पारखी बनप्रवते आहे. अशी तक्रार आज-कालिे तत्त्ववतेे्त प्रन संस्कृतीिे 
भाष्ट्यकार करीत असल्याने नार्री संस्कृतीिा अप्रभमानी भोक्ताही आता लोकसंस्कृतीच्या प्रनसर्गसन्म ख 
जीवनशलैीकडे िंपायाने आकर्मषत होऊ लार्ला आहे, हे येथे आवजूगन नमूद केले पाप्रहजे. म्हिून ही 
लोकसंस्कृती मानवी जीवनाला कशी व कोित्या िकारिी श्रीमंती बहाल करते, यावर िारं्ला िकाश पडू 
शकतो. 

 
षे घत्रीय स्वरूपाच्या देवदेवता; र्ावािे संरष घि करिाऱ्या ग्रामदेवता आप्रि सकाम भक्तीला 

पाविाऱ्या प्रनम्नस्तरावरील देवता यािंी प्रनष्ठेने होिारी उपासना ही देखील लोकसंस्कृतीिी ओळख अप्रधक 
ठळक करिारी बाब आहे. लोकसंस्कृतीमध्ये अप्रधक करून वैप्रदक देवतािंी पूजा-अिा होत नाही. त्या 
देवतािंी मंप्रदरेही फारशी आढळत नाहीत. सहज क त हल म्हिून ब्रम्ह्यािी मपं्रदरे उभ्या महाराष्ट्रात प्रकती 
आहेत; यािा शोध घेतला, तेव्हा ती हाताच्या बोटावंर मोजता येतील एवढीि आढळली. ती देखील भव्य 
स्वरूपािी; भक्तीनी ओसंडिारी, भक्तानंी र्जबजलेली आप्रि धार्ममक प्रवधींनी जार्ृत असलेली अशी 
आढळली नाहीत. वैप्रदक संस्कृतीमधील देवािंा देव असिारा आप्रि नानाप्रवध प रािकथानंी उजळून 
रे्लेल्या इदं्रासारख्या देवािी मंप्रदरेही महाराष्ट्रात फारशी आढळत नाहीत, पि षे घत्रीय देवता आप्रि 
प्रनम्नस्तर देवता यािंी मपं्रदरे शकेडो खेड्ातं आढळतात. म्हिजे लोकसंस्कृतीला या देवदेवतािंी 
उपासना प्रिय होती,- प्रिय आहे, असा यािा अथग होतो. त्याम ळे खंडोबा, प्रवठोबा (प्रवठोबा देखील अर्दी 
िारंभी षे घत्रीय देवि होता.) हन मान, ज्योप्रतबा, प्रसद्धनाथ, भरैव, रवळनाथ अथवा प्रशवािी त्या त्या 
स्थानावरून पडलेली प्रभन्न प्रभन्न नावािंी मपं्रदरे यािंी म बलकता आढळते. िािीन काळी लोकसंस्कृतीला 
स्वर्ग, मोष घ, ईश्वरिाप्ती यािंी ओढ न लार्ता जीवनािी स रप्रष घतता; अन्नािी प्रवप लता, आकाषं घािंी पूतगता 
आप्रि संकटािे प्रनवारि यािीि अप्रधक र्रज भासत होती. नाहीतरी कोित्याही संस्कृतीच्या आप्रदम 
अवस्थेत याि बाबींिी र्रज भासत असते. त्याम ळे अशा र्रजािंी पूतगता करिाऱ्या देव-देवता यािंी 
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उपासना लोकसंस्कृतीत िप्रतप्रष्ठत होिे, अर्दी स्वाभाप्रवक वाटते. तसेि आयेतर संस्कृतीमधील शक्तीिी 
उपासना लोकससं्कृतीने आपली मानली. त्याम ळे या देवतािंी मपं्रदरे आढळतात. त्यािंी उपासना करिारा 
मोठा वर्ग खेड्ापाड्ातं आढळतो. यल्लामािा जोर्वा मार्िारी जोर्तीि; त ळजाभवानीिा आराधी; 
खंडेरायािा वाघ्या-म रळी, मप्ररआईिा पोतराज, शभं ू महादेव, बप्रहरोबा अथवा काळभरैव याच्यासाठी 
कावड नािप्रविारा कावडी ही भक्तमंडळी शक्ती उपासना आप्रि यात्वात्मक प्रवधी यानंा िमाि मानिाऱ्या 
िािीन ससं्कृतीिे अवािीन िप्रतप्रनधी वाटतात. लोकससं्कृतीिी ओळख या प्रभन्न देवदेवता; त्यािें प्रभन्न 
उपासक आप्रि त्यािंी वरे्ळी उपासना पद्धती याम ळे अप्रधक ठळक बनलेली आहे, असे आपिाला प्रदसून 
येईल. 

 
आतापयंत उल्लखे केलेली लोकसंस्कृतीिी ठळक वैप्रशष्ट्ये नार्र समाजामध्येही काही िमािात 

आपिास प्रदसून येतात. पि त्यािें िमाि खूप कमी असते. आप्रि ती त्याच्या जीवनशलैीिा अपप्ररहायग 
घटक बनलेली नसतात. नार्र समाजातील एखाद्या क ट ंबािी क लदेवता खंडेराय असू शकते; पि त्या 
क ट ंबातील एखाद्या प त्रािा प्रववाह िंाल्यावर नार्र क ट ंब जार्रि र्ोंधळ घालेल; वावर जत्रा करेल अथवा 
जेज रीला जाऊन क लदेवतेिे दशगन अर्दी मनापासून घेण्यासाठी धावले असे वाटत नाही. त्या प्रठकािी 
स्वार्त समारंभाला अप्रधक महत्त्व असते. त्याप्रनप्रमत्ताने आयोप्रजत केलेल्या एखाद्या संर्ीतमय 
कायगक्रमाला अप्रधक महत्व असते झकवा प्रववाहानंतर प्रनप्रित केलेल्या मध िदं्राला महत्व असते. 
लोकसंस्कृतीमध्ये या र्ोष्टींना महत्व नसते. म्हिून यािी अपप्ररहायगता, आवश्यकता आढळते. र्ौि - 
िधानभाव आप्रि लोकसंस्कृतीतील वैप्रशष्ट्यािें िमाि यातील फरकाने देखील दोन संस्कृतीमधील 
प्रभन्नत्त्व अप्रधक स्पष्ट होऊन जाते. 

  
लोकसंस्कृतीला धार्ममक प्रवधींिी जी अपप्ररहायगता जािवते; यािे कारि लोकसंस्कृती परंपरानंा 

अप्रधक िमाि मानते हे : प्रशष घिािा अभाव; स धारिािंा अभाव; िबोधनािा अभाव; अथवा वैज्ञाप्रनक दृष्टीिा 
अभाव यापैकी कोितेही कारि असू शकेल; पि एक मात्र खरे की, लोकसंस्कृती ही अप्रधक परंपरापूजक 
अशी असते. पूवापार िालत आलेल्या अनेक रूढी, संकेत, परंपरा यािंा त्यार् करावा असे या संस्कृतीला 
वाटत नाही. यातील अनेक परंपरा व रूढी प्रनरथगक असल्यातरी; अर्दी हास्यास्पद वाटल्यातरी त्यािें 
पालन करण्याकडेि या ससं्कृतीिा कल आढळतो. शतेीच्या अप्रधक उत्पादनासाठी प्रबयािे प रोप्रहताकडून 
मंतू्रन आििे यात कसलाही प्रववके नसला तरी अनेक आप्रदवासी जमाती, व मार्ास भार्ातले शतेकरी 
अजूनही ही परंपरा मानतात, पाळतात. मप्ररआईिे र्ाडा वाजत र्ाजत सीमापार नेल्याम ळे पटकी झकवा 
कॉलरा होत नाही, हा भ्रम आता प्रवज्ञानाने प्रसद्ध केलेला असूनही ती परंपरा लोकमानसाला टाकावीशी 
वाटत नाही. शनीच्या मंप्रदरात प्रस्त्रयानंी िवशे करू नये, अन्यथा अप्ररष्ट कोसळते याला कसलाही आधार 
नसला तरी लोकसंस्कृतीला ही धारिा टाकावीशी वाटत नाही. र्ावाजवळच्या एखाद्या प्रिम कल्या देवळात 
प्रवसावलेल्या देवीला बाळाच्या अंर्ावरिे कपडे अपगि केल्याने बाळाला दीघाय ष्ट्य लाभत नाही हे सत्य 
पटत असून ही लोकसंस्कृती ही परंपरा जतन करीत असते. आप्रि तीन वाटेवरिी प्रिमूटभर माती व मीठ 
उतरून टाकल्याने बाळािा ताप उतरत नसतो; झकवा भतूबाधा होत नाही याला अथग नसला तरी 
खेड्ातली एखादी वृद्ध स्त्री या र्ोष्टी प्रततक्याि श्रदे्धने केल्याप्रशवाय थाबंत नाही, हेही आपि पाहतो. या 
सवेिे कारि परंपरेने िालत आलेल्या र्ोष्टींिा सहजपिे त्यार् करावा; इष्टाप्रनष्ट दृष्टीने बघून योनय ते 
स्वीकाराव े अशी धारिा, अशी वृत्ती लोकससं्कृतीमध्ये आढळत नाही. म्हिून आजही दूरस्थ र्ावावरून 
लाडकी लेक माहेरी आल्यावर प्रतला अंर्िात उभी करून प्रतच्यावरून भाकरीिा त कडा, ताबं्याभर पािी 
ओवाळून टाकल्याप्रशवाय घरात घेतले जात नाही. कारि प्रतच्या मार्ोमार् येिारी भतूबाधा त्याप्रशवाय 
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टळिारी नसती, त्याप्रशवाय तृप्त होिारी नसती, खरे तर या िरािर सृष्टीमध्ये भतू प्रपशाच्य योनीतील 
काही जीव हयात आहेत व ते मािसािा जीव घेतात; आसल्या र्ोष्टीवर क िािाही प्रवश्वास बसिारा नसतो. 
तरीही भाकर-त कडा ओवाळून टाकला जातोि. म्हिून यामधूनही लोकससं्कृतीिी लष घिे व वैप्रशष््टये 
अप्रधक ठळक होऊन जातात यात शकंा नाही. 

 
या प्रशवाय लोकसंस्कृतीिी वरे्ळी ओळख होण्यासाठी अनेकानंी अनेक वैप्रशष््टये सापं्रर्तली आहेत. 

प्रतिी मौप्रखक परंपरा; िप्रतमा-ितीकातूंन आप्रि प्रमथक कथेतून िकट होण्यािा प्रतिा स्वभाव, प्रतच्यात 
आढळिारे प रातन तत्त्वािे अवशषे, कृप्रषजीवनाशी प्रनर्डीत असलेले सि, आिार-प्रविारातील सरळपिा 
व समानता; साम प्रहक जीवनपद्धतीवर भर आप्रि वरवर प्रभन्नता असली तरी र्ाभ्यात असिारी एकता-
अप्रभन्नता यासारखी काही वैप्रशष्ट्ये लोकसंस्कृतीिा वरे्ळेपिा प्रसद्ध करण्यासाठी सापं्रर्तली जातात. 
त्यातील काही आजही तशी महत्वािी असली तरी ज्यािंा आपि अप्रधक प्रवस्ताराने पप्ररिय करून घेतला; 
ती वैप्रशष्ट्ये लोकसंस्कृती व लोकजीवन यािंी ओळख करून देण्यास प रेशी आहेत; असा प्रवश्वास वाटतो. 

 
नव्या-ज न्यािा संर्म असलेली आप्रि मंदपिे पप्ररवतगनाकडे जािारी ही संस्कृती आपल्या आजच्या 

जर्ण्याच्या संदभात आजही प्रततकीि मौप्रलक व उपय क्त ठरिारी आहे. आतापयंतच्या परकीय संस्कृती 
कमी-अप्रधक िमािात आपल्यामध्ये एकरूप िंाल्या होत्या. आजिी िंंिंावातासारखी आवरे् असिारी 
पािात्य संस्कृती आपल्या संस्कृतीवर आक्रमि करते आहे. ती एकरूप होत नाही. ती आपिाला प्रर्ळून 
टाकते आहे. आप्रि आपिही प्रतने प्रर्ळाव े म्हिून कमालीिे आस सलेलो आहोत. अशा या पाश्वगभमूीवर 
आपल्या आजच्या जीवनाला पप्ररप ष्ठ करण्यासाठी, आपल्या जीवनातली आतंप्ररक पोकळी भरून 
काढण्यासाठी, आजच्या िश्नािंी अिूक उत्तरे प्रमळण्यासाठी, आपल्या समाजात प्रनमाि िंालेली द ही, िेष 
आप्रि द रािार यािंा नाश करण्यासाठी आप्रि समान र् िवैप्रशष्ट्याचं्या आधारे एकमेकानंा सावरण्यासाठी 
आपल्या संस्कृतीिा मूळ र्ाभा नव्याने - नव्या र्रजेन सार - िस्थाप्रपत करण्यािी आज प्रनतातं र्रज भासते 
आहे. म्हिून आपल्या संस्कृतीिा - प्रवशषेतः लोकससं्कृतीिा - पप्ररिय आजही आवश्यक वाटतो. ही 
आवश्यकता िस्त त संपादनाने थोड्ाफार िमािात प री केली, तरी समाधानािे आकाश हाती 
आल्यासारखे वाटेल, असे म्हिावसेे वाटते. 
 
 द. ता. भोसले 
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१. लोकपरंपरा आणि इणतहास 
 

- डॉ. रामचंद्र कचतामि ढेरे 
 

लोकसाणहत्य आणि सामाणजक शासे्त्र 
 

रे्ल्या शतकात लोकसाप्रहत्यािा अभ्यास स रू िंाला तो मानवशास्त्राच्या अन षंर्ाने. प ढे एक स्वतंत्र 
ज्ञानशाखा म्हिून या अध्ययनषे घत्रािी िप्रतष्ठा ग्स्थर िंाली, तरीही त्यािे मानवशास्त्राशी - समाजशास्त्राशी 
असलेले प्रजव्हाळ्यािे नाते तसेि अभरं् राप्रहले. झकबह ना लोकसाप्रहत्य हे लोकजीवनाच्या सवग अंर्ानंा 
आप्रि अंतरंर्प्रवशषेानंा स्पशग करिारे असल्याम ळे लोकसाप्रहत्यािे अध्ययनषे घत्र हे एक िकारे सवग 
मानव्यप्रवद्यािें/सामाप्रजक शास्त्रािें मायपोटि मानले रे्ले. पप्रिमेकडे लोकसाप्रहत्यािा अभ्यास या 
र्ाभंीयानेि केला जातो आप्रि अन्य मानवप्रवद्यािें अभ्यासक लोकसाप्रहत्याच्या अभ्यासाशी अन बधं राखून 
आपले ज्ञानषे घत्र समदृध करीत रहातात. आज मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, धमेप्रतहास, राजकीय-सामाप्रजक 
इप्रतहास, एवढेि नव्हे, तर समकालीन जर्ातील राजकीय सामाप्रजक घडामोडी यांिा अभ्यास समग्र 
दृष्टीने करिारे थोर अभ्यासक लोकसाप्रहत्याच्या अभ्यासािी दखल घेतल्यावािून राहत नाहीत. द दैवाने 
महाराष्ट्रात, एखादद सरा सन्मान्य अपवाद वर्ळता, लोकसाप्रहत्याच्या अभ्यासािे हे र्ाभंीयग त्या षे घत्रात 
काम करिाऱ्याचं्या ध्यानी आलेले प्रदसत नाही, आप्रि अन्य मानव्यप्रवद्यािें अभ्यासकही लोकतत्त्वीय 
अध्ययनदृष्टीिे उपयोजन आपापल्या अध्ययनषे घत्रात म ळीि करीत नाहीत. 

 
उदाहरिाथग, आपि इप्रतहासािे अध्ययनषे घत्र पाहू. महाराष्ट्रात इप्रतहासंशोधनािे भरभक्कम 

पायाभरि करिारे पप्रहले थोर संशोधक इप्रतहासािायग राजवाडे होत. राजवाड्ांच्या दृष्टीप ढे इप्रतहासािी 
जी सकंल्पना होती, ती अत्यंत व्यापक होती. समाजजीवनाच्या सवेर्ीि ग्स्थतीर्तीिे प्रित्र त्याचं्या 
इप्रतहाससंकल्पनेत सामावलेले होते. त्याम ळे त्यानंी इप्रतहासाच्या वस्त प्रनष्ठ रिनेला प्रनतातं उपकारक 
असिाऱ्या साधनािंी जेवढी कदर केली, तेवढीि त्याचं्या दृष्टीने ‘भ्रातं’ ठरलेल्या मौप्रखक परंपरेतील-
लोकपरंपरेतील साधनािंीही योनय ती दखल घेतली.१ वस्त प्रनष्ठ दृष्टीने इप्रतहास प्रलप्रहण्यासाठी अस्सल 
कार्दपते्र, प्रशलालेख, ताम्रपट, नािी, वास्तू, वस्तू, इत्यादींिाि वापर करिे योनय, यावर जसा त्यािंा 
कटाष घ होता; तसेि ज्या समाजािा इप्रतहास आपल्याला प्रसद्ध करायिा असेल, त्या समाजाच्या 
मनोवस्थेिा, त्याच्या धारिािंा, जीवनदृष्टीिा, श्रद्धासंकेतािंा धाडंोळा घेण्यासाठी ‘भ्रातं’ मानल्या रे्लेल्या 
साधनािंीि कास धरली पाप्रहजे, हेही त्यानंी प रतेपिी जािले होते. ज्ञानकोशकार केतकरानंी तर ‘िािीन 
महाराष्ट्रा’ िे दशगन घडप्रवण्यािा जो भव्य ियत्न केला आहे, तो अशा िकारच्या लोकपरंपरेतील साधनावंर 
भर देऊनि केला आहे.२  

 
परंत  प ढे द दैवाने हे भान स टले. लोकसाप्रहत्याच्या अध्ययनषे घत्रात ‘र्प्रहवर संिदाया’ िे साम्राज्य 

स रू िंाले आप्रि अन्य सामाप्रजक शास्त्राचं्या अध्ययनषे घत्रात लोकपरंपरेतील साधने त च्य-उपेप्रष घत मानली 
जाऊ लार्ली. 

 
राजवाड्ानंी आपल्या समग्रलक्षयी सशंोधनातून जी दृष्टी पप्ररप ष्ट केली, प्रतिा वारसा 

िालवण्याऐवजी राजवाड्ाचं्या तीव्र शब्दातंील काही प्रवधानािंाि वारसा आपल्या इप्रतहाससंशोधकानंी 
आप्रि इप्रतहासकारानंी िालवला आहे. राजवाडे एखाद्या अस्सल पत्राप ढे बखरींिा सवग संभार त च्य मानीत 



 

अनुक्रमणिका 

आप्रि तसे प नः प न्हा प्रलहून-बोलून दाखवीत असत; परंत  स्वतः राजवाड्ानंी व्यग्क्तनामातूंन भतूकाळािे 
मौन मोडायिा व्यापक ियत्न केला आहे. बखरीत प्रवसरं्ती असतील, स्थलकालाच्या उल्लेखािंा नेमकेपिा 
नसेल, घटनाचं्या कालक्रमािी उलटापालट िंालेली असेल, विगनात अप्रतरंजन असेल; तरीही तत्कालीन 
समाज इप्रतहासकत्या प रूषापं्रवषयी कोित्या दृष्टीने पहात असे, त्याचं्याप्रवषयीच्या त्या समाजाच्या 
िप्रतप्रक्रया कोित्या स्वरूपाच्या असत, यािा बोध ऐप्रतहाप्रसक अस्सल कार्दपत्रातूंन प रेसा होत नाही, तरी 
तो प रािसरिीत रिलेल्या बखरीतून होतो. प्रशवयत्रपतींिे य र्ांतरकारी कतृगत्व पाहून तत्कालीन 
समाजाच्या त्याचं्याप्रवषयी ज्या िप्रतप्रक्रया िकटल्या, त्यािें भेदक दशगन प्रशविप्ररत्रपर बखरींच्या 
पानापानातूंन घडते आहे. समकालीन आप्रि प्रनकट-उत्तरकालीन समाजाने प्रशविभूनंा श्रीरामाच्या अथवा 
श्रीकृष्ट्िाच्या रूपात अन भवले आहे; अधमािे प्रनखंदन आप्रि धमािे ससं्थापन करिाऱ्या परमेश्वराच्या 
‘संभवाप्रम य रे् य रे्’ या आश्वासनािा एक ज्वलंत ित्यय म्हिनूि त्यानंी प्रशविभ चं्या िप्ररत्राकडे पाप्रहले 
आहे. इप्रतहासािे प रािीकरि करण्यािी ही पारंपप्ररक समाजमनािी िवृत्ती, एक पौराप्रिकं वीरप रूष 
(Mythical Hero) म्हिून समकालीन प रूषािे िप्ररत्र अन भवण्यािी ही तत्कालीन समाजमनािी अपप्ररहायग 
अवस्था बखरींतून अथवा ‘प्रशवभारता’ सारख्या प रािसदृश काव्यातूंन जेवढी िप्रतझबब िंालेली प्रदसते; 
तेवढी वस्त प्रनष्ठनेे राजकीय व्यवहारािी नोंद करिाऱ्या कार्दपत्रातूंन िप्रतझबबीत िंालेली प्रदसत नाही 
आप्रि म्हिूनि, ज्यानंा आपि वस्त प्रनष्ठेच्या प्रनकषावर अस्सल, प्रवश्वसनीय साधने म्हितो, त्या साधनातूंन 
उभा राहिारा इप्रतहास हा अर्दीि स्थूल, श ष्ट्क आप्रि ितैन्यहीन इप्रतहास ठरण्यािा धोका असतो. कारि 
तो इप्रतहास ज्या समाजािा असतो, त्या समाजािे िप्ररत्र सवेर्ानंी व्यापण्यािी शक्ती या ‘अस्सल’ 
समजल्या जािाऱ्या साधनातं अल्पाशंानेि असते. म्हिनूि इप्रतहाससंशोधकानंी आप्रि इप्रतहासकारानंी 
लोकपरंपरेशी जवळीक साधिाऱ्या साधनािंा प्रविार केला पाप्रहजे, तरि त्यानंा खऱ्या अथाने लोकािंा 
इप्रतहास, उभ्या समाजाच्या अंतबाह्य ग्स्थतीर्तीिा इप्रतहास रसरशीत स्वरूपात उभा करता येईल. 

 
कोरीव लेख, इणतहास आणि लोकसाणहत्य 
 

इप्रतहासरिनेत अत्यंत प्रवश्वसनीय समजल्या जािाऱ्या कोरीव लेखािंा प्रविार केला, तरी 
आपल्याला याि प्रनष्ट्कषाित याव े लारे्ल. ‘वस्त प्रनष्ठा’ साभंाळण्यािा दावा सारं्िारे संशोधक कोरीव 
लेखािें महत्त्व अनन्यसाधारि मानतात, हे आपल्याला िारं्ले माहीत आहे. परंत  कोरीव लेखातंील आशय 
ज्या राजप रूषाचं्या वशंावळीशी प्रवजय-घटनाशंी, धार्ममक कृत्याशंी आप्रि राज्यव्यवस्थाप्रवषयक आदेशाशंी 
संबद्ध असतो, ते प रूषही आपल्या काळातील परंपराशील समाजािेि घटक असतात आप्रि पारंपाप्ररक 
समाजमनाच्या सवग धारिािें प्रनष्ठावान पप्ररपोषक असतात, यािी र्ंभीर जािीव आपल्या 
इप्रतहाससंशोधकानंा असल्यािे त्याचं्या लेखनातून जािवत नाही. अन्य प्रलप्रखत वाङ्मयीन साधने अथवा 
मौप्रखक परंपरेतील साधने आप्रि कोरीव लेखासंारखी साधने यात फरक इतकाि असतो की, कोरीव 
लेखातंील कालोलले्ख हे अपप्ररवतगनीय स्वरूपात नोंदले रे्लेले असतात. यापलीकडे या उभय िकारच्या 
साधनात तरतमभाव दाखप्रवण्यािी जरुरी नाही. ज्यािें कोरीव लेख मोठ्या िमािात उपलब्ध िंालेले 
आहेत, अशा अनेक मध्यकालीन राजवशंातंील प रुषानंी आपल्या लेखात स्वतःिा वशं देवाशंी, 
प रािप रूषाशंी, दैवी िाण्याशंी जोडण्यािा ियत्न केला आहे. अनेक कोरीव लेखातं प्रवप्रशष्ट स्थानािंा 
मप्रहमा सारं्ताना िक्क स्थानमप्रहमापोषक पारंपाप्ररक प रािकथा नोंदवलेल्या आहेत. दानलेखातूंन प ण्यािे 
आमीष प्रनमाि करिारे आशीवादश्लोक आप्रि पापािें भय प्रनमाि करिारे शापश्लोकही कोरलेले आहेत. 
आमिे इप्रतहाससंशोधक कधी मोहाने, ‘कोरीव लेखात आलेले आहे. तेव्हा त्याच्या ऐप्रतहाप्रसकतेिा िश्नि 
उद भवत नाही.’ अशा प्रनःशकं भावाने कोरीव लेखातील पौराप्रिकता इप्रतहासाच्या िप्रतष्ठेने आपल्या माथी 
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मारतात, तर कधी अशा उल्लखेािें सामाप्रजक मनाच्या उकलीतील र्ाभंीयग ध्यानी न घेता त्यािंी िक्क उपेष घा 
करतात. या दोन्ही बाबी ज्ञानदृष्ट्या हानीकारक आहेत, यात म ळीि संशय नाही. 

 
उदाहरिाथग, पंढरपूरच्या प्रवठ्ठलमपं्रदरात होयसळ यादवािंा जो ससं्कृत-कन्नड लेख आहे, त्यात 

श्रीप्रवठ्ठलाला ‘प ंडरीकम प्रनमनःक म दप्रवकासस धाकर’ असे प्रवशषेि आलेले आहे. ३ म्हिजे ‘श्रीप्रवठ्ठल हा 
प ंडरीकम नीच्या मनोरूपी कमलािा प्रवकास करिारा िदं्र आहे,’ असे त्या लेखात म्हटले आहे. आमच्या 
संशोधकानंी प्रनिगय प्रदला की, ज्या अथी कोरीव लेखात प ंडरीकम नीिा प्रवठ्ठलसंदभात उल्लखे आला आहे, 
त्या अथी प ंडरीक / प ंडलीक हा ऐप्रतहाप्रसक प रूष होता, हे प्रसद्धि होत आहे!  खरे तर या उल्लेखािा अथग 
इतकाि आहे की, हा लेख ज्यावळेी कोरला रे्ला, त्या वळेी प ंडप्रलकािी कथा जनमानसाने सवगभाव े
स्वीकारलेली होती. त्या कथेिी िप्रतष्ठा समाजमनात ग्स्थर िंाल्यािा तो प रावा आहे. प ंडप्रलकाच्या 
ऐप्रतहाप्रसकतेिा तो प रावा नव्हे. कारि, पंढरपूर येथीलि आिखी एका लेखात (श. १२३३) श्रीप्रवठ्ठलाला 
‘श्रीमद दप्रष घििारावप्रतपाडंप्ररप रवराधीश्वर प ंडरीकवरद पाडंविप्रतपालक भर्तजनसेप्रवत सदािसन्न’ 
इत्यादी प्रवशषेिानंी उल्लपे्रखले आहे. ४ आता ‘प ंडरीकवरद’ या प्रवशषेिाम ळे जर प डंप्रलकाला ऐप्रतहाप्रसक 
ठरवायिे असेल, तर त्याच्या प ढच्याि ‘पाडंव-िप्रतपालक’ या प्रवशषेिाम ळे पाडंवािें ऐप्रतहाप्रसकत्व आप्रि 
त्यािंा प्रवठ्ठलसंबधं अस्सल प राव्याने प्रसद्ध होत आहे, असे का मानू नये? असे मानिे सोयीिे नाही-योनय 
नाही, एवढा प्रववके बाळर्ला म्हिजे मर् कोरीव लेखांच्या अभ्यासातही लोकतत्त्वीय दृष्टीिा अवलंब 
अपप्ररहायग आहे, हे पटेल आप्रि कोरीव लेखातील एरवी भाकड मानली जािारी सामग्री ही वरे्ळ्या प्रदशनेे 
आपल्याला समाजमनाच्या र्ाभ्यात घेऊन जाईल. कोरीव लेखातील प रािकथेच्या नोंदीसाठी आपि 
आिखी उदाहरि पाहू. रामिंद्रदेव यादवाच्या काळािा एक प्रशलालेख माहूरजवळच्या उन्हकदेव नामक 
उष्ट्िोदकस्थानी आहे. ५ या लेखात रामिदं्रदेवािा, तसेि त्यािा िधान हेमाडीपंप्रडत यािा स्पष्ट उल्लखे 
असून, लेखात शके १२०१ हा काळही अर्दी प्रनःशकं स्वरूपात नोंदवलेला आहे. या लेखात उन्हकदेव या 
स्थानािा मप्रहमा र्ाताना असे म्हटले आहे की, ‘ते्रताय र्ी राम  वनवासिसरं्ी सरभरं्ािेआ आस्रमा आले : 
सरभरं्ािीत्यथग हे उदक उष्ट्ि केले : तदाकालौप्रि देवरिीत प्रतथग हेः’ ही सरळ सरळ त्या स्थानािी 
माहत्म्यकथा आहे. केवळ कोरीव लेखात ही कथा आलेली आहे, म्हिून काही त्या रामाच्या, शरभरं् 
ऋषीच्या आप्रि त्या दोघािंा त्या स्थानाशी सबंंध जोडिाऱ्या घटनेच्या ऐप्रतहाप्रसकतेिी साष घ ठरू शकिार 
नाही. या लेखात या कथेिा जो समावशे िंाला आहे, त्यािा अथग इतकाि की, शके १२०१ पूवीपासून 
उन्हकदेव या स्थानािा तीथगमप्रहमा या कथेने प ष्ट केला जात होता; तो मप्रहमा केवळ तेथील भाप्रवक 
रप्रहवाशानंाि नव्हे, तर त्या स्थानावर राज्य करिाऱ्या मातबर शासकानंाही पूिग श्रदे्धने मान्य होता. 
श्रद्धाचं्या बाबतीत िजा आप्रि राजा हे दोघेही एकरूप होते, एकाि पातळीवर नादंत होते. 

 
इप्रतहासरिनेत सवाप्रधक प्रवश्वसप्रनयता िाप्त िंालेल्या कोरीव लेखािंाि प्रवषय िालला आहे, 

म्हिून त्यातल्याि आिखी एका ‘ष घ द्र’ अथवा ‘अथगवादात्मक’ मानल्या रे्लेल्या राजप्रवशषेिािा प्रविार 
करू. हे प्रवशषेि ‘प्रहरण्यर्भगिसव’, ‘प्रहरण्यर्भगिसूत’, अथवा ‘प्रहरण्यर्भग-संभतू’ या स्वरूपात आलेले 
असून त्यािा आढळ दप्रष घिेतील अनेक राजप रूषाचं्या कोरीव लेखात होतो. या राजप्रबरूदािा अथग 
‘प्रहरण्यर्भातून जन्मलेला’ असा आहे. या प्रबरूदािे मळू ‘प्रहरण्यर्भगमहादान’ या नावाच्या प्रवधीत आहे, 
असे ह ल्श व प्रदनेशिंद्र सरकार या मातबर सशंोधकानंी मार्ममकपिे दाखवनू प्रदले आहे. ६ परंत  या शब्दाच्या 
अथगप्रनप्रितीच्या प ढे ते रे्ले नाहीत; हे प्रबरूद ज्या प्रवधीच्या आिरिातून िाप्त िंाले आहे, त्या प्रवधीिा उदे्दश 
कोिता आप्रि त्यातून िाप्त िंालेले हे प्रबरूद अप्रभमानाने प्रमरवण्यामार्िी मनोवस्था कोिती, यािा शोध 
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त्यानंी घेतला नाही. हा शोध लोकतत्त्वीय अध्ययनदृष्टीतूनि घेिे शक्य आहे. झकबह ना ती दृष्टी 
अवलंप्रबल्यावािनू अशा शोधािी िवृत्तीि अशक्य आहे. 

 
प्रहरण्यर्भगमहादान हे षोडश महादानापंकैी एक आहे. या प्रवधीसाठी तीन हात उंिीिा एक 

‘प्रहरण्यर्भग’ (स विािा र्भाशय) तयार करतात. प्रहरण्यर्भगमहादान करू इग्च्यिारा राजा वदंनपूवगक या 
स विगक ं डात िवशे करतो. िवशे करताना राजाने आपल्या म ठी वळाव्या आप्रि दोन्ही र् डघ्याचं्या मध्ये 
मस्तक प्रशरकवाव,े म्हिजे त्याला र्भगग्स्थती िाप्त होईल, असे मानले जाते. त्या प्रहरण्यर्भामध्ये 
राजप रूष र्भगरूप होऊन राप्रहल्यानंतर, एखाद्या स्त्रीिे ज्यािमािे, प ंसवन व सीमंतोन्नयन हे संस्कार 
अपत्यलाभाच्या संदभात होतात, त्याििमािे प रोप्रहत हे संस्कार प्रहरण्यर्भािे करतो. मर् त्या र्भगवान् 
प्रहरण्यर्भािी िसूती होते- म्हिजे आतील र्भगरूप राजप रूष र्भाबाहेर येऊन नवा जन्म िाप्त करतो. तो 
बाहेर आल्यानंतर नवजात बालकािमािे त्यािे जातकमादी संस्कार प रोप्रहत साजरे करतो. हे संस्कार पार 
पाडल्यानंतर तो ‘प्रहरण्यर्भगसंभतू’ राजप रूष आपली कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी उद र्ारतो : ‘हे 
देवश्रेष्ठा, प्रहरण्यर्भा! पूवी मी मातेच्या क शीतून जन्म घेतला होता, तेव्हा मी मत्यगधमा होतो; परंत  आता 
त झ्या र्भातून जन्मल्याम ळे मी प्रदव्यदेही (प्रदव्यधमा) िंालो आहे.” “राजप रूषाच्या या 
कृतज्ञताप्रभव्यक्तीनंतर प रोप्रहत त्याला अप्रभषेक करताना प ढील अथािा मंत्र उच्चारतात : ‘हे राजा, आज 
जन्मलेल्या त झ्या अंर्ानंा आम्ही अप्रभझषप्रित करतो.” 

 
प्रहरण्यर्भगमहादानािे हे प्रववरि पहाता असे स्पष्ट होते की, राजप रूषाच्या मत्यग जीवनािा 

साकेंप्रतक अतं करून, त्यािा प्रदव्य प नजगन्म घडवावा आप्रि त्याला असे ‘प्रिजत्व’ िाप्त करून प्रदल्यानंतर 
त्याला प्रवप्रधपूवगक अप्रभषेक करावा, या श्रदे्धनेि हा प्रवधी केला जातो. या िप्रक्रयेतून खरे म्हिजे या प्रवधीिे 
उप्रद्दष्ट स्पष्टपिे उमलून येत आहे. ज्यानंा उपनयनािा, प्रिजत्वािा, दैवी प नजगन्मािा अप्रधकार नाकारण्यात 
आलेला आहे, अशा समाजस्तरातून जे प रूष आपल्या बाह बळाने सत्ता संपादन करीत असत, त्यानंा 
सामाप्रजक िप्रतष्ठा िदान करण्यासाठीि हा प्रवधी केला जात असे. कारि, िप्रतष्ठा (Status) आप्रि सत्ता 
(Power) यािंा संबधं अप्रवभाज्य आहे. सत्ता प्रमळवली, तरी िप्रतष्ठेवािनू, जनसमथगनावािून ती राबवता 
येत नाही. िप्रतष्ठपे्रशवाय सत्ता राबवण्यािा ियत्न केला, तर त्या सत्ताकाषं घी प रूषाला समाजात प ंड-
पाळेर्ारापलीकडे कसलीही झकमत प्रदली जात नाही. मध्यय र्ात ‘नंन्दान्तं ष घप्रत्रयक लम्’ ही प्रविारसरिी 
िसृत करून, उच्चविीयानंी ब्राम्हि आप्रि शूद्र या दोनि विेिे अग्स्तत्व मानले होते. परंत  शदू्र मानल्या 
रे्लेल्या क ळातूंन जेव्हा प्रवक्रमी प रूष प रूषाथग र्ाजवनू सत्ताधीश बनत, तेव्हा प रोप्रहत- वर्ग त्यानंा कधी 
प्रदव्यप रूषोद भव ठरवनू त्याचं्या वशंावळी नव्याने प्रसद्ध करीत; कधी संस्कारलोप िंाला आहे, असे ठरवनू 
तो दूर करण्यासाठी िायप्रित्तादी प्रवधी करून त्यानंा नव्याने ष घप्रत्रयत्व बहाल करीत आप्रि कधी 
प्रहरण्यर्भगमहादानासारखे प्रवधी घडवनू त्यानंा प्रदव्य प नजगन्मािी अवस्था िदान करीत. हे सवग िकार 
आपल्या तथाकप्रथत ‘वस्त प्रनष्ठ’ अध्ययनदृष्टीतून ख ळिटपिािे वाटतील; परंत  लोकतत्त्वीय 
अध्ययनदृष्टीतून त्याचं्याकडे पाप्रहले की, तत्कालीन समूहमानसाच्या अंतमगनािा ठाव घेण्यासाठी 
उपकारक ठरतील आप्रि सते्तच्या ग्स्थर आप्रि प्रनकोप अवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या िप्रतष्ठेिी िाप्ती 
करून घेण्याकप्ररता तत्कालीन राजप रूषानंी उत्कटतेने केलेल्या ियत्नािें र्ाभंीयगही सामाप्रजक दृष्टीने 
आपल्याला ितीत होईल. कोरीव लेखासंारख्या साधनािंा वापर करताना इप्रतहासकारानंी र्ौि, ष घ द्र आप्रि 
म्हिूनि अत्यंत उपेष घिीय मानलेल्या उल्लखेािंी दखल लोकतत्त्वीय दृष्टीने घेतल्यावरि इप्रतहास खऱ्या 
अथाने कसा आकळू शकेल, यािे हे ओिंरते दशगन आहे. इप्रतहाससाधनािंी कष घा प्रवस्तारण्यासाठी आप्रि 
बह िर्मित साधनािें यथाथग आकलन घडण्यासाठी या नव्या दृष्टीिा अवलंब येथून प ढे तरी आस्थेने केला 
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जावा, अशी मािंी उत्कट इच्या आहे. जेव्हा या दृष्टीिा अवलंब केला जाईल, तेव्हाि आपला इप्रतहास 
िािवान् होऊन आपल्याप ढे उभा राहील, हे आपि प्रवसरता कामा नये. 

 
साध्य-साधन-णववेक 
 

इप्रतहासाच्या व्यापक आकलनासाठी लोकतत्त्वीय अध्ययनदृष्टी उघडी ठेवनू, मौप्रखक परंपरा 
आप्रि वाङ्मयीन साधने यािंा सावध / सम प्रित उपयोर् करीत करीत ऐप्रतहाप्रसक कार्दपत्रािंा आप्रि 
कोरीव लेखासंारख्या साधनािंा अभ्यास िंाला, तरि तो इप्रतहासरिनेला सवेर्ानंी उपकारक ठरू 
शकेल. 

 
संशोधकानंी इप्रतहाससंशोधनाच्या षे घत्रात कोरीव लेखानंा असाधारि महत्त्व प्रदले असले, तरी 

आजवर या महत्त्वपूिग अशा साधनािंा वापर िाधान्याने राजकीय इप्रतहासाच्या माडंिीकप्ररताि होत 
आलेला आहे. मध्यय र्ात मठ-मंप्रदरानंा आप्रि त्याचं्याशी प्रनर्प्रडत असलेल्या उपासनाषे घत्रातील 
सेवाधाऱ्यानंा व नेत्यानंा राज्यकत्येिा आश्रय फार मोठ्या िमािावर लाभलेला असल्याम ळे, मध्यय र्ातील 
असंख्य दानलेखाचं्या आधारे सासं्कृप्रतक इप्रतहासावरही प्रवप ल िकाश टाकता येतो. संशोधकानंा यािी 
जािीव असूनही, त लनेने प्रविार करता, या साधनािंा वापर सासं्कृप्रतक इप्रतहासाच्या माडंिीसाठी प रेशा 
र्ाभंीयाने आप्रि प रेशा िमािात िंाला नाही, असे खेदाने म्हिाव े लार्ते. कोरीव लेखाचं्या आधारे 
सासं्कृप्रतक इप्रतहासािी माडंिी करिारे जे अपवादात्मक र्ंभीर ियत्न िंाले आहेत, ७ त्यातही 
लोकपरंपरेतील साधनािंी जोड देण्याच्या दृष्टीिा पूिगतः अभाव असल्यािे प्रदसते. राज्यकत्येच्या उदार 
आश्रयाने समदृध बनलेली अप्रभजात परंपरेशी नाते सारं्िारी जी उपासना- कें दे्र कोरीव लेखातंील 
उल्लेखातून िकाशात येतात, ती कोित्या मूलश्रद्धातूंन, कोित्या क्रमाने प्रवकप्रसत िंाली, यािा बोध 
लोकपरंपरेतील साधनाचं्या अभ्यासािी जोड प्रदल्यावािनू घडिारि नाही. 

 
सामाप्रजक-सासं्कृप्रतक इप्रतहासाच्या बाबतीत प्रविार करण्याच्या आपल्या पद्धतीला खूप मयादा 

आहेत; त्याम ळेि, त्यासाठी उपय क्त ठरिाऱ्या साधनाचं्या महत्त्वासंबधंी आप्रि आपल्याला उपलब्ध 
होिाऱ्या साधनातंील सामाप्रजक-सासं्कृप्रतक आशयािे महत्त्व जोखण्यासंबधंी काही ठोकळेबाज समज तींिे 
अडसर आपिि आपल्या ब द्धीच्या वाटेत प्रनमाि करून ठेवलेले आहेत. या अडसरामं ळे प्रकती तरी 
महत्त्वपूिग साधनािंी आपि उपेष घा करीत राप्रहलो आहोत आप्रि जी साधने आपि महत्त्वपूिग मानली आहेत, 
त्यातलाही प्रकती तरी महत्त्वपूिग आशय आपि सातत्याने त च्य मानून द लग प्रष घला आहे. हे असे का घडले, 
का घडत राप्रहले, यािा आपि अंतम गख दृष्टीने प्रविार केल्यावर, आपल्या लष घात येईल की, साधनाचं्या 
महत्त्वासबंंधीच्या आपल्या तारतम्यप्रविारािी मयादा साध्यासंबधंीच्या आपल्या प्रविाराचं्या मयादेतूनि, 
म्हिजे ज्ञानषे घत्रातील सािंदाप्रयकतेतूनि प्रनमाि िंालेली आहे. ज्ञानोपासनेच्या नवनव्या वाटा प्रवप्रवध 
िकारच्या सािंदाप्रयकतेने रूद्ध िंालेल्या आहेत; त्या मोकळ्या करण्याच्या प्रविाराला बळ लाभावे, एवढाि 
मािंा हेतू आहे. 
 
‘लोकसाप्रहत्य: शोध आप्रि सप्रमष घा’/ 
रा. झि. ढेरे, प िे, १९९०. पृ. १६-४३ मधून संकप्रलत. 
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२. लोकससं्कृती व नागरससं्कृती : परस्पर अनुबंध 
 

- प्रा. णवश्वनाथ कशदे 
 

संस्कृती ही संज्ञा अप्रतशय र् तंार् ंतीिी असून प्रतच्यात अनेक र्ोष्टींिा समावशे होतो. “संस्कारपूिग 
व संस्कारमय जीवन जर्ण्यािी देशकाल प्रवप्रशष्ट रीत म्हिजे संस्कृती’ अशी व्याख्या इरावती कवे यानंी 
केली आहे. एडवडग बी टायलरने “संस्कृती ही अशी एक संकीिग समग्रता आहे की, ज्यात ज्ञान, श्रद्धा, 
कला, नीती, कायदा, रूढी या व अशाि इतर पात्रतािंा आप्रि सवयींिा समावशे होतो आप्रि र्ोष्टी व्यक्तीने 
समाजािा सभासद या नात्याने संपाप्रदत केलेल्या असतात. “मन ष्ट्य व्यग्क्तशः व सम दायशः जी 
जीवनपध्दती प्रनमाि करतो, आप्रि जीवन साफल्याथग स्वतःवर व बाह्य प्रवश्वावर संस्कार करून जे 
आप्रवष्ट्कार करतो ती पध्दती वा तो आप्रवष्ट्कार ससं्कृती होय.” अशी व्याख्या तकग तीथग लक्षमिशास्त्री जोशी 
यानंी केली आहे. या व्याख्येवर स्वतः तकग तीथग समाधानी नसल्याने एक प्रवस्तृत अथािी व द सरी अप्रधक 
मयाप्रदत अथािी अशा ससं्कृतीच्या दोन व्याख्या त्यानंी केल्या आहेत. आप्रधभौप्रतक व आध्याग्त्मक या 
संस्कृतीच्या दोन बाजू असून शतेी, पश पालन, स्थापत्य, धात काम, यंत्रप्रनर्ममती झकवा अथोत्पादन यास 
भौप्रतक ससं्कृती असे म्हितात. तर धमग, नीती, कायदा, प्रवद्या, कलािावीण्य, वाङ्मय या र्ोष्टींिा अतंभाव 
आध्याग्त्मक संस्कृतीत होतो. असेही तकग तीथग जोशी यानंी सापं्रर्तले आहे. 

 
संस्कृतीिे स्वरूप अत्यंत व्यापक आप्रि र् ंतार् ंतीिे आहे ही बाब संस्कतीच्या वरील व्याख्या 

वािल्यावर ध्यानात येते. याप्रशवाय व्यक्तीिा झकवा समाजािा स्वाभाप्रवकपिे होिारा प्रवकास आप्रि अन्य 
संस्कृतीच्या सहवासाने एकमेकात होिारे बदल या दोन्ही, मार्ाने ससं्कृतीत पप्ररवतगन होत असते. 
प्रभन्नप्रभन्न संस्कृती ज्यावळेी एकत्र येतात, तेव्हा एकमेकात प्रक्रया िप्रतप्रक्रया होते आप्रि संस्कृतीिा प्रवकास 
होतो. म्हिजे ससं्कृती ही ग्स्थर नसून सतत बदलिारी असते. त्याम ळेही संस्कृतीिे नेमके स्वरूप स्पष्ट 
करिे कठीि असते. पि असे असले तरी संस्कृती शब्द नवा नाही. दैनंप्रदन व्यवहारात प्रभन्न प्रभन्न अथाने हा 
शब्द आपि वापरत असतो. पारंपाप्ररक रीतीप्ररवाजं, रुढी, समजूती, प्रवप्रवध िकारच्या कला, ज्ञान, 
कौशल्य इत्यादी संदभात ही संज्ञा आपि वापरतो. ‘अप्रलकडे संस्कृती प्रनमाि करिारा िािी म्हिजे 
मािूस’ अशी एक वैप्रशष्ट्यपूिग व्याख्या मािसािी केलेली प्रदसते. इतर िाण्यापेष घा मानव िाण्यािे 
व्यवच्येदक लष घि वरील व्याख्येत व्यक्त िंाले आहे. पि असे असले तरी सवग समाजािी एकि एक 
संस्कृती असते असे मात्र नाही. संस्कृतीिे स्वरूप सम हान सार बदलत असते. संस्कृती ही जीवन 
जर्ण्यािी एक रीत असल्याने जर्ण्याच्या रीतीबरोबर ती बदलत जाते. सतत बदलत जािे हे एक 
संस्कृतीिे लष घि असते. ती क िा एका मािसाने झकवा सम हाने प्रनमाि केलेली असत नाही, तर अनेक 
प्रपढ्यािंी ती साम प्रहक प्रनर्ममती असते. एका प्रपढीकडून ती द सऱ्या प्रपढीकडे संक्रमीत होत असते. 
पारंपाप्ररकता आप्रि आध प्रनकता अशा दोन्ही वैप्रशष्ट्यांिा संस्कृतीमध्ये अतंभाव असतो. म्हिजे सवग 
सम हाला एकप्रत्रत बाधंिारी काही समान वैप्रशष्ट्ये संस्कृतीमध्ये असतात. हे खरे असले तरी ित्येक 
समूहािमािे ससं्कृती प्रभन्न असू शकते. अनेक उपससं्कृत्याचं्या एकप्रत्रकरिातून समग्र संस्कृतीिा एक 
आराखडा प्रसध्द िंालेला असतो. 
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भारतीय संस्कृती 
 

भारतीय संस्कृतीमध्ये उपरोक्त सवग वैप्रशष्ट्ये आहेत. त्याम ळे भारतीय ससं्कृतीिे स्वरूप सवग 
संग्राहक आप्रि प्रवकसनशील असे आहे. भारतीय संस्कृती ही कोिा एकािी प्रमरास नाही. ती केवळ 
प्रनषादािंी, द्रप्रवडािंी झकवा आयेिीही नाही. जे भारतात आले, राप्रहले, येथील आिार प्रविारािंा स्वीकार 
करून भारतवाशी िंाले त्या सवेिी ही संस्कृती आहे. पि आजतरी भारतीय संस्कृती म्हिजे झहदू संस्कृती 
असेि प्रतिे रूप राप्रहले आहे. “झहदू ससं्कृती ही एकि ईश्वर, एकि िेप्रषत आप्रि एकि धमगगं्रथ मानिारी 
अशी एकात्म, एकसंघ संस्कृती नाही. ही र्ोष्ट येथे प्रतिा र् ि वा दोष म्हिून नव्हे तर प्रतिे खास वैप्रशष्ट्ये 
म्हिून ध्यानात घ्यावयािी आहे. खरे तर झहदू ससं्कृती हा ‘झहदू’ या एकाि नावाखाली वावरिारा अनेक 
संस्कृतीिा सम च्चय आहे. या अनेक संस्कृती परस्परापंासून केवळ प्रभन्नि आहेत असे नव्हे, तर अनेकदा 
परस्पराचं्या प्रवरोधीही आहेत. या सवेिा प्रवप्रशष्ट िमािात समन्वय होऊन सवेनीि झहदू हे नाव धारि 
केलेले असले तरी त्याचं्यातील वरे्ळेपिा संपलेला मात्र नाही. आपल्या या वरे्वरे्ळ्या मतािंा त्वषेाने 
प रस्कार करिारे असंख्य पथं, संिदाय इत्यादींिा झहदू संस्कृतीमध्ये अंतभाव आहे. येथे ईश्वरवादी आहेत, 
अनीश्वरवादी आहेत. िैती-अिैती आहेत. अवैप्रदक आहेत. यां सवेच्या उपास्यदेवता प्रभन्न, आिारपध्दती 
प्रभन्न, तत्वज्ञान प्रभन्न अशी ग्स्थती आहे. वैप्रदक झहदूना सतत अप्रधसत्तािे पाठबळ लाभल्याने पारंपाप्ररक झहदू 
संस्कृतीिा िभाव समाजमनावर असला तरी ित्यष घ व्यवहारात पाळला जातो तो धमग झहदू धमाहून वरे्ळा 
असा लोकधमग असतो. हा लोकधमग प्रमथके, दंतकथा, रुढी, परंपरा याचं्या आधारावर उभा असतो. तो 
लोकाचं्या आिरिातून, रूढीपरंपरेतून, देवदेवताचं्या पूजा आराधनेतून लोकप्रवधींच्या आिरिातून 
अप्रभव्यक्त होत असतो. लोकसंस्कृतीच्या संकल्पनेच्या आधारावर तो िालत असतो. देशीवादािी 
संकल्पना स्पष्ट करताना भालिदं्र नेमाडे यानंी भारतीय संस्कृतीिे स्वरूप प्रवशद केले आहे.” सहस्त्रावधी 
जमातींनी आपापला मूळ देशीपिा न घालवता भाषा, धमग, अन्नवस्त्रादी शलैी व िालीरीती आपल्या 
अग्स्तत्वाबरोबर प्रटकप्रवल्या. ह्याम ळे भारतीय परंपरेत देशीपिाच्या अिल भौर्ोप्रलक तत्वािंी संकल्पना 
नेहमी उभ्या आडव्या धानयानंी घट्ट प्रविली रे्ली आहे. म्हिून झहद स्थान हे केवळ एककें द्री राष्ट्र नसून एक 
हळूहळू बदलत जािारे बह कें द्री, बह लष घी भमूीसातत्य आहे. 

 
वरील प्रवविेनावरून असे म्हिता येते की, भारतीय ससं्कृती म्हिून आपि प्रजला संबोधतो प्रतिे 

स्वरुप व्याप्रमश्र आहे. र् ंतार् ंतीिे आहे. भारतीय संस्कृतीच्या जडिघडिीत त्या त्या िदेशामध्ये प्रवप्रभन्न 
संस्कृतीिी जी योटी योटी बेटे असतात, त्याचं्या संस्कृतीिा वरे्ळेपिा आजही प्रटकून आहे. भारत हा 
अनेक जाती-जमातींिा व प्रवप्रवध धार्ममक, भाप्रषक, वापं्रशक सम हािंा प्रमळून बनलेला देश आहे. आप्रि या 
ित्येक सम हाच्या वतगनरीती, त्यातील मूल्यपरंपरा इत्यादी र्ोष्टी परस्पराहूंन प्रभन्न आहेत. एका प्रवशाल 
भारतीय समाजाच्या अंतर्गत अनेक समूह आहेत आप्रि ित्येकािी ससं्कृती प्रभन्न आप्रि वरे्ळी तसेि 
वैप्रशष्ट्यपूिग आहे. एकाि समाजातील प्रवप्रभन्न सम हाच्या ज्या सम ह प्रवप्रशष्ठ संस्कृती असतात. त्यानंा 
समाजशास्त्रज्ञ उपसंस्कृती (Sub - Cultures) असे संबोधतात. लोकससं्कृती ही अशीि एक वरे्ळी 
वैप्रशष्ट्यपूिग आप्रि सवग समहूाच्या लोकमानसाला स्वतःमध्ये सामावनू घेिारी संस्कृती आहे. अशा या 
व्याप्रमश्र संस्कृती संकल्पनेतील लोकससं्कृती आप्रि नार्रसंस्कृती यामधील परस्पर अन बधंािा प्रविार 
िस्त त अभ्यासात करावयािा आहे. त्यासाठी आधी लोकसंस्कृतीिी संकल्पना समजून घ्यावी लारे्ल. 
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लोकसंस्कृतीची संकल्पना 
 

मौप्रखक परंपरेने िालत येिाऱ्या लोकसाप्रहत्यािा लोककथा, दंतकथा, प्रमथके, लोकर्ीत, 
लोकनाय, म्हिी, वाक्यििार, रुढी, परंपरा, समज ती इत्यादी घटकातूंन लोकसंस्कृतीिी अनेक अंरे् 
िकट िंालेली आढळतात. हे लोकसाप्रहत्य खेड्ापाड्ातील अप्रशप्रष घत लोकानंी प्रनमाि केलेले असते. 
शहरात राहिारे लोकही लोकसाप्रहत्यािी प्रनर्ममती करीत असतात. आप्रि लोकसाप्रहत्यािी परंपरा 
जपतात. लोकसाप्रहत्य, लोकसंस्कृती या संजे्ञतील पप्रहले पद ‘लोक’ आहे. ‘लोक’ ही संज्ञा व्यवहारात 
ििप्रलत असिाऱ्या ‘लोक’ या शब्दाला जो अथग आहे. त्यापेष घा वरे्ळ्या अथािी आहे. त्याम ळे 
लोकसंस्कृतीिी सकंल्पना समजून घेण्याआधी ‘लोक’ िा अथग ध्यानात घ्यावा लारे्ल. ‘लोक’ िा अथग स्पष्ट 
होताि लोकसंस्कृतीिे स्वरूपही आपोआप स्पष्ट होत जाईल. 

 
साधारिपिे जे खेड्ात राहतात ते ‘लोक’ अशी आपली समजूत असते. लोकसाप्रहत्य झकवा 

लोकसंस्कृती या संजे्ञमध्ये असिाऱ्या ‘लोक’ शब्दािा अथग काहीसा वरे्ळा आहे. पािात्य अभ्यासकानंी 
असंस्कृत, अज्ञानी, अप्रशप्रष घत समाज म्हिजे ‘लोक’ असा अथग केला आहे. आप्रदम समाज म्हिजे ‘लोक’ 
असाही अथग काही अभ्यासकानंी प्रवशद केला आहे. पि पािात्य अभ्यासकानंी ‘लोक’ संकल्पनेबाबत जी 
प्रवप्रवध मते माडंली आहेत त्यािा येथे प्रवस्ताराने परामषग घेण्यािे कारि नाही. पि अभ्यासाच्या 
प्रवकासाबरोबर ‘लोक’ संबधीच्या धारिा कशा बदलत रे्ल्या आप्रि आज ‘लोक’ िी धारिा कोित्या 
अथाजवळ येऊन ग्स्थर िंालेली आहे, इतके मात्र आपल्या प्रवषयाच्या संदभात लष घात घ्याव ेलारे्ल. 

 
प्रवल्यम थॉमसने ‘लोक’ म्हिजे अससं्कृत वर्ग असा अथग सापं्रर्तला. नंतरच्या काळात आप्रदमसमूह 

म्हिजे ‘लोक’ असे रेडग्क्लफ ब्राऊन या य रोप्रपय अभ्यासकाने सापं्रर्तले. अँड्र्य  लँर्, प्रबशप पसी, फ्राग्न्सस 
र् मेर या सासं्कृप्रतक मानसशास्त्राच्या अभ्यासकानंी लोकसाप्रहत्य ही आप्रदम लोकािंी अप्रभव्यक्ती असते 
आप्रि तो समाज असंस्कृत असतो. त्याम ळे ‘लोक’ म्हिजे आप्रदम समाज अशी धारिा त्याचं्या प्रवविेनातून 
व्यक्त होते. प ढे अभ्यासकाचं्या असे लष घात आले की, लोकसाप्रहत्य केवळ आप्रदम जनजीवनाप रते मयाप्रदत 
नाही. त्यािी कष घा अप्रधक प्रवशाल आहे. त्याम ळे ‘लोक’ संबंधीिी पूवोक्त धारिा अप री आहे. 
कृप्रषजीवनावर त्याचं्या अभ्यासािे लष घ कें द्रीत िंाल्यावर ‘लोक’ म्हिजे ग्रामीि समाज असाही एक अथग 
‘लोक’ संकल्पनेिा सापं्रर्तला रे्ला. हा ग्रामीि समाज खेड्ात राहात असला तरी शहरातील नार्र 
संस्कृतीशीही त्यािंा संबधं असतो असेही िप्रतपादन त्यानंी केले आहे आप्रि खेड्ात आप्रि शहरात राहिारे 
‘लोक’ म्हिजे लोकसंस्कृती तील ‘लोक’ असा या शब्दािा अथग आहे अशी धारिा प्रनप्रित करण्यात आली. 
१९५३ साली िकाप्रशत िंालेल्या ‘एन्सायक्लोप्रपप्रडया ऑफ प्रब्रटाप्रनका’ या कोशात कृप्रषसंस्कृतीशी प्रनर्डीत 
असिारा ग्रामीि सम दाय म्हिजे लोक अथग आहे. हा ग्रामीि सम दाय शहरी प्रशष घिपद्धती, प्रवधी, संस्कार 
यापासून दूर असल्याने त्यािंी ससं्कृती वरे्ळी असते असा त्याचं्या िप्रतपादनािा भावाथग आहे. जॉजग 
हरिंॉक याने नार्री संस्कृती, आर्मथक प्रवकास आप्रि प्रशष घि यापासून दूर असलेला,ं आप्रि स्वतंत्र्य 
सासं्कृप्रतक वैप्रशष्ट्ये असलेला समहू म्हिजे ‘लोक’ असे म्हटले आहे. 

 
भारतीय अभ्यासकानंी ‘लोक’िा अथग दोन िकारे प्रवशद केलेला आढळतो. काही अभ्यासक 

पािात्य अभ्यासकािमािे ग्रामीि आप्रि नार्र असा भेद करून ‘लोक’ िा अथग प्रवशद करतात. तर काही 
अभ्यासक नार्र आप्रि ग्रामीि असा भेद न करता सरसकट नार्र आप्रि ग्रामीि समूहाला उदे्दशून ‘लोक’ 
ही संकल्पना उपयोर्ात आितात. क ं जप्रबहारी दास हे पप्रहल्या मतािे आहेत. तर वास देवशरि अग्रवाल, 
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हजारीिसाद प्रिवदेी हे द सऱ्या मतािे. आग्रही आहेत. डॉ. सत्येंद्र यािंी ‘लोक’ िी व्याख्या या संदभात 
ध्यानात घेता येईल. ‘लोक’ मन ष्ट्य समाज का वह वर्ग है जो अप्रभजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पापं्रडत्य 
की िेतना अथवा अहंकार से शून्य है। और जो एक परंपरा के िवाह मे प्रजप्रवत रहता है। सत्येंद्र याचं्या 
व्याख्येतही ‘लोका’ कडे बघण्यािा दृष्टीकोन योनय िकारिा असलेला प्रदसत नाही. ते तकग शून्य, ब ध्प्रदहीन 
असतात. त्याच्यात झितनष घमता नसते असा जो अथग सूप्रित होतो तो स्वीकारता येत नाही. मराठी भाषेत 
ना. र्ो. कालेलकर यानंी ‘लोक’ िी केलेली व्याख्या अप्रधक स्वीकाराहायग वाटते “लोक म्हिजे एका 
वरे्ळ्या संस्कृतीिे दशगन घडप्रविारा वर्ग, ही संस्कृती स्वाभाप्रवकपिे जर्ते आप्रि प्रनसर्ाला अप्रधक 
जवळिी असते. बाह्य ससं्कारापासून अप्रलप्त राप्रहल्याम ळे प्रतच्यात प रातनत्वािे प्रनभळे अवशषे अप्रधक 
िमािात प्रमळू शकतात. ही आद्यसंस्कृती नसली तरी प्रतिी ज न्यातज नी उपलब्ध होिारी अवस्था आहे” 

 
उपरोक्त प्रवविेनात ‘लोक’ या संजे्ञिा अथग उत्तरोत्तर बदलत रे्लेला आहे असे प्रदसते. असाष घर, 

असंस्कृत लोक हा अथग सामाप्रजकतेच्या आधाराने लावलेला प्रदसतो. जातीय धारिा र्ृहीत धरुन ‘लोक’ 
म्हिजे आप्रदम लोक असा अथग लावलेला प्रदसतो. आप्रि कृषी जीवनाशी ‘लोक’ िा अथग जोडताना तो 
भौर्ोप्रलक दृष्टीकोनातून प्रवषद केलेला होता असे प्रदसते. पि त्यावरही अभ्यासकािें समाधान न िंाल्याने 
मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनातून ‘लोक’ िी सकंल्पना स्पष्ट करण्यािा ियत्न िंाला. ग्रामीि आप्रि शहरी भार्ात 
राहिाऱ्या लोकातं लोकमानस समान असल्याने ते ‘लोक’ िे अप्रवभाज्य भार् होतात असे मान्य करण्यात 
आले. आता िश्न असा प्रनमाि होतो की, ज्याला आपि नार्रसमाज असे संबोधतो त्यािा समावशे ‘लोक’ 
मध्ये होतो की नाही? इंग्रजी भाषेतील ‘प्रसव्हील सोसायटी’ या शब्दािा िप्रतशब्द म्हिून नार्रसमाज ही 
संज्ञा अठराव्या शतकात रद्द िंालेली प्रदसते. द. ना. धनार्रे यानंी माक्सग, एजंल्स याचं्या प्रवविेनाच्या 
आधाराने ही संज्ञा स्पष्ट केली आहे. “उत्पादन प्रवकासाच्या प्रवकप्रसत टप्प्यावरील भौप्रतक जर्ण्याशी 
प्रनर्प्रडत सवग लौकीक व्यवहार, त्या प्रववप्रष घत टप्प्यावरील समग्र व्यापारी व औद्योप्रर्क जीवन व्यवहार 
कवते घेत नार्री समाज आकाराला येतो. पि वास्तप्रवक अथाने नार्री समाज हे बूज्वा वर्ाच्या 
उदयउत्कषासोबति िथमतः आकाराला आला.’ अठराव्या शतकात उदयाला आलेल्या ‘प्रसग्व्हल 
सोसायटी’ म्हिून संबोधल्या रे्लेल्या ‘नार्रीसमाज’ या अथाने िस्त त प्रवविेनात नार्र संस्कृती ही संज्ञा 
वापरलेली नाही. तर िािीन काळापासून नार्र आप्रि ‘लोक’ अशी जीवन जर्ण्यािी एक रीत अग्स्तत्वात 
असलेली प्रदसते. अर्दी ‘मोहन जो दरो’मधील ससं्कृतीमध्येही ‘लोक’ आप्रि ‘नार्र’ असा भेद प्रदसतो. तो 
अथग येथे र्ृप्रहत धरुन प्रवविेन करावयािे आहे. अशा या परंपरेने िालत आलेल्या नार्रसंस्कृतीिा 
‘लोक’शी कोिताही सबंध असू शकिार नाही अशी भपू्रमका घेतली जाते; पि ते बरोबर नाही. नार्र 
समाजात लोकसंस्कृतीिी अनेक वैप्रशष्ट्ये असतात. अथात नार्र संस्कृतीमध्ये लोकसंस्कृतीिे प्रवशषे 
प्रकती िमािात असतात हा वादािा म द्दा होऊ शकेल. पि ते प्रवशषे अप्रजबात नसतात असे मात्र म्हिता 
येिार नाही. 

 
कालग  र् स्ताव य ंर् याने िप्रतपादन केलेला नेप्रिव मनािा (कलेग्क्टव्ह अन् कॉन्शस माईन्ड) प्रसध्दातं 

या संदभात ध्यानात घेता येईल. ‘मानवी संस्कृतीच्या आप्रदमपूवग काळापासूनच्या आठविी व जाप्रिवा 
नकळत मानवाच्या प ढच्या प्रपढींच्या संस्कृतीत उमटत असतात. त्यािा एक अंश व्यक्तीमनातही असतो. 
त्याम ळे व्यग्क्तमनािा धार्ा आपोआपि त्या समूहाच्या पूवगपरंपरेशी बाधंलेला असतो. समूहमनात समूहाच्या 
बदलािे अनेक ठसे आपोआप जतन िंालेले असतात. आप्रदकाळातील ज्या जाप्रिवािंी मानवाला आजही 
र्रज असते. त्या जाप्रिवा नकळत व्यक्तीच्याही अबोध मनात ठसलेल्या असतात. बाह्य जीवनात तसेि 
काही कारि घडले तर त्या व्यग्क्तमनातील अबोधावस्थेत असलेल्या जाप्रिवा समूहमनातील अबोध 
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जाप्रिवशेी संवाद साधतात. अशािकारे समूहाच्या िािीन काळापासूनच्या मानप्रसकतेिा िवाह आध प्रनक 
काळापयंत समूह आप्रि व्यक्ती दोहोंच्या मनात िालत असतो आप्रि त्यािा आप्रवष्ट्कार होत असतो यावरून 
हे स्पष्ट होते की, प्रमथके, ितीक, दंतकथा, रुढी समज ती या लोकसंस्कृतीच्या घटकामंधून लोकमानस 
िकट होत असते. आध प्रनक काळातील नार्रससं्कृतीत व्यग्क्तमनात आप्रि समूह मनात हे प्रवशषे 
अवशषेरुपात का असेना अग्स्तत्वात असतात. त्याम ळे नार्रसमाजातील लोकमानसािे अग्स्तत्व असिारी 
व्यक्ती ‘लोक’ िा घटक होऊ शकते. यावरुन असे म्हिता येते की, आप्रदम समाज, ग्रामीि समाज आप्रि 
नार्र समाज यामध्ये ‘लोक’ अग्स्तत्वात असतात. आप्रदम समाजात सवगि लोक असतात. तर नार्र 
समाजात हे िमाि फार अल्प असेल. तर ग्रामीिसम हात लोकजीवनािा िभाव अप्रधक असतो, पि तरीही 
हा समूह प्रनरंतर नार्र जीवनाशी संपकग  ठेवनू असल्याने येथे लोकसंस्कृती आप्रि नार्रसंस्कृती यािें प्रमश्रि 
िंालेले ित्ययाला येते. उदाहरिाथग ग्रामजीवनात वदेानंा िमाि मानिारा एक ब्राम्हि समूह असतो, 
प्रशष घि घेऊन स प्रशप्रष घत िंालेली मािसेही तेथे असतात. यािें लोकजीवनाशी प्रनकटिे नाते असते. पि 
हळूहळू त्यािंा िवास ‘लोक’ कडून ‘नार्र’ कडे होत जातो आप्रि औद्योप्रर्ककरिाच्या िभावाम ळे 
त्याचं्यातील लोकजाप्रिव ष घीि होऊ लार्ते आप्रि त्यािें नार्रीकरि होऊ लार्ते. पप्ररिामी 
ग्रामजीवनातील लोकािंी सखं्या कमी होऊ लार्ते. थोडक्यात असे म्हिता येईल की, कोिताही मानव 
समूह घेतला तरी ‘लोकमानस’ च्या अग्स्तत्वाच्या आधारे त्या समूहातील ‘लोक’ रेखापं्रकत करता येतो. 
आप्रदम सम हात तो अप्रधक असतो, ग्रामीि समूहात तो क ठे कमी तर क ठे जास्त असतो; तर नार्रसमूहात 
‘लोक’ िे अग्स्तत्त्व अर्दीि र्ौि स्वरुपात असते. अशा या लोकमानसािारे अप्रभव्यक्त होिारी जी 
संस्कृती असते प्रतला लोकसंस्कृती असे संबोधले जाते. रॉबटग रेडप्रफल्डने लोकससं्कृतीिे प्रवशषे प ढील 
िमािे सापं्रर्तले आहेत. लहान आकार, एकसधंतेिी भावना, स्वयंपूिगता, आिार- प्रविारामंध्ये समानता, 
एकमेकाबंद्दल आप लकी - प्रजव्हाळा, वतगनातील सरळपिा, पारंपप्ररक आिरिपध्दती, रुढी, समजूती, 
प्रवश्वास यािंी िधानता, इच्या आकाषें घिा रोख ठोक आप्रवष्ट्कार, मंद र्तीने पप्ररवतगनािा स्वीकार, आप्रि 
एकसूत्र जीवन ििाली अशा र्ोष्टींनी बनलेली ससं्कृती म्हिजेि लोकससं्कृती होय.’ अथात रेडप्रफल्डने 
सापं्रर्तलेली सवग वैप्रशष्ट्ये तंतोतंत असिारा समूह सापडिे कठीि आहे. रेडप्रफल्डिी ही लोक संस्कृतींिी 
एक आदशग व्याख्या आहे इतके आपि ध्यानात ठेवले पाप्रहजे. मात्र लोकसाप्रहत्यािा अभ्यास करताना लोक 
संस्कृतीिे हे प्रवशषे लष घात घेिे आवश्यक आहे. 

 
लोकसंस्कृती व नागरसंस्कृती : परस्परसंबंध 
 

लोकसंस्कृती आप्रि नार्रसंस्कृती यातील संबधं अन्योन्याप्रश्रत असतात. नार्रसंस्कृती 
लोकसंस्कृतीच्या पायावरि उभी असते, तरी प्रतच्यात अनेक आध प्रनक र्ोष्टींिा समावशे िंालेला असतो. 
नार्रसमूह ज्या वातावरिात वाढलेला असतो त्यािी पाळेम ळे लोकससं्कृतीशीि प्रनर्डीत असतात, 
त्याम ळे त्या समूहाला लोकसंस्कृतीतल्या अनेक र्ोष्टींिे आकषगि असते. भोवताली जे वातावरि असते ते 
पारंपप्ररकि असते. आिार - प्रविार प्ररतीप्ररवाज, प्रवधी - अन ष्ठान, धार्ममक स्वरुपािे सि - उत्सव ह्या र्ोष्टी 
परंपरेने िालत आलेल्या असतात, त्या वातावरिाति नार्रसमूह प्रवकप्रसत होत असतो. 

  
साऱ्या मानवी समाजािा प्रविार केला तर त्यात ग्रामीि, िादेप्रशक, शहरी असे भेद असतात. त्यात 

प न्हा उच्च, मध्यम, कप्रनष्ठ असेही स्तर अग्स्तत्त्वात असतात. औद्योप्रर्क संस्कृतीत मालक-मजूर 
अग्स्तत्वात असतात. हे समहूभेद केवळ शहराति असतात असे नाही, तर र्ावातही जमीनदार, संपन्न 
शतेकरी, र्रीब क िबी, मजूर या लोकाबंरोबरि अशीही काही प रोप्रहतािंी, ब्राम्हिािंी घरे असतात की, 
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त्यािंी सासं्कृप्रतक परंपरा अन्य परंपरेपेष घा प्रभन्न असते. देवदेवता, लननप्रवधी, प्ररतीप्ररवाज, पोशाख, 
राहिीमान इत्यादी सवगि बाबतीत हा समूह र्ावातील अन्य समहूापेंष घा सासं्कृप्रतकदृष्ट्या वरे्ळा असतो. 
म्हिजे ित्येक सम हािंा सासं्कृप्रतक ढािा वरे्ळा असतो. िािीनता आप्रि आध प्रनकता, बौध्प्रदकता आप्रि 
भावनात्मकता, समधृ्दी आप्रि र्प्ररबी अशा वैप्रशष्ट्यािें प्रमश्रि असिारा हा संप्रमश्र समाज असतो. अथात हे 
प्रवप्रवध समूह एकमेकापंासून त टलेले-स टे स टे असतात असे नाही, तर त्याचं्यात देवाि-घेवाि स रू असते. 
ही आदान-िदानतेिी िप्रक्रया सतत घडत असल्याने एका समूहातील व्यक्ती द सऱ्या सम हात समाप्रवष्ट होत 
असते. 

 
लोकसंस्कृती आप्रि नार्रससं्कृती याचं्यातील अन बधं लोकसाप्रहत्यािे जे प्रवप्रवध घटक आहेत 

त्याआधारे शोधता येईल. कारि लोकसाप्रहत्य हा लोकसंस्कृतीिाि एक भार् असतो. नार्रससं्कृतीमध्ये 
रूढ असिारे आिार-प्रविार राहािीमान, पोषाख, साजरे केले जािारे सि-समारंभ आप्रि आिारपरंपरेत 
रूढ असिाऱ्या रूढी-परंपरा अशा अनेक र्ोष्टी लेकसंस्कृतीशीि नाते सारं्िाऱ्या असतात. 

 
नार्रसंस्कृतीतील लोक जे अन्न खातात, पोशाख करतात. घरािी सजावट करीत असतात त्यािी 

एक प्रवप्रशष्ट पध्दती असते. बदलत्या काळान रूप त्यात त्यानंी काहीएक बदल केलेला असला तरी त्यात 
पारंपाप्ररक वैप्रशष्ट्ये अग्स्तत्वात असतात. हीि र्ोष्ट अनेक िालीरीती, व्रतवैकल्ये, सिसमारंभ साजरे 
करण्याच्या पध्दतीमध्येही प्रदसते. नार्रसमाज जी भाषा बोलत असतो. त्यामध्येही परंपरेने िालत 
आलेल्या म्हिी-वाक्यििारािंा तो वापर करीत असतो. म्हिजे असे म्हिता येईल की, नार्रसंस्कृतीत 
लोकसंस्कृतीच्या अनेक खािाख िा अग्स्तत्वात असतात. 

 
खेड्ापाड्ात राहिारे लोक नार्रसंस्कृतीच्या संपकात आल्याने त्याचं्या जीवनसरिीत अनेक 

बदल िंालेले असतात. वतगमानपते्र, आकाशवािी, दूरदशगन आप्रि अनेक आध प्रनक काळातील 
मनोरंजनािी साधने त्याचं्यापयंत जाऊन पोहोिलेली असतात. जर्भर जे घडते आहे त्यािी माप्रहती 
त्याला या साधनािंारे होत असते. म्हिजे तीनिारश े वषापूवी खेड्ात राहिाऱ्या समूहािी जी ग्स्थती 
होती, त्यात फार मोठ्या िमािात आज बदल िंाला आहे. नार्रसंस्कृतीमधील अनेक र्ोष्टींिा अंप्रर्कार 
केल्याने अनेक बाबतीत तो समूह आध प्रनक िंालेला प्रदसतो. पि असे असे तरी पारंपाप्ररक कृप्रषसंस्कृतीशी 
असलेले त्यािे नाते त टलेले नाही. कृप्रषव्यवस्थेशी प्रनर्डीत असिारे सिसमारंभ, रुढी, आिार-प्रविार, 
इत्यादी अनेक र्ोष्टी त्याच्या नेहमीच्या जर्ण्यात प्रटकून आहेत असेही आपल्या ित्ययाला येते. जप्रमनीला 
‘आई’ मानून आजही काळ्या आईबद्दलिा आदर तो समूह अनेक प्रवधीप्रवधानािारे िकट करीत असतो. 
प्रनसर्ाप्रवषयी, पाळीव िाण्यापं्रवषयी अत्यतं प्रजव्हाळा त्याला वाटत असतो. ही सवग आदरािी भावना पोळा, 
दसरा, कृप्रषपिंमी, प्रदवाळी, नार्पंिमी हे सि साजरे करताना व्यक्त होते. पोळ्याच्या सिाला बलैानंा 
अंघोळ घालून त्याचं्या अंर्ावर िंलू घालून झशर्ानंा रंर् लाऊन प रिपोळीिा नैवदे्य त्यानंा खाऊ घालून 
बैलाबददलिी कृतज्ञता तो व्यक्त करीत असतो. प्रदवाळीच्या सिाला र्ाईर् रानंा ओवाळले जाते. शिेाच्या 
र्ौळिी आप्रि बप्रळबा याचं्या बाह ल्या करून त्यािंी पूजा केली जाते. प्रस्त्रया कृप्रषपंिमीच्या प्रदवशी उपवास 
करून वषान वष े अन्नािे उत्पादन करिाऱ्या बलैाप्रवषयी कृतज्ञता व्यक्त करीत असतात. उभ्या प्रपकािी 
पूजा करण्यािे ितीक म्हिून पाडंव पूजण्यािी िथा शतेकऱ्यामंध्ये आढळते. येळ आमावश्या, प्रदव्यािी प नव 
असे जे सि आजही खेड्ापाड्ातून साजरे केले जातात आप्रि ते आजही प्रटकून आहेत; हा सारा 
लोकसंस्कृतीिाि िभाव आजही प्रटकून असल्यािे लष घि आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

शतेकऱ्याचं्या जीवनातील सवग सिवार, यात्रा, उत्सव प्रनसर्ाशीि प्रनर्डीत आहेत. र्ावोर्ावच्या 
जत्रा स र्ीच्या प्रदवसात भरतात. प्रपकािंी समृध्दी िंाली ही ग्रामदेवतेिीि कृपा आहे अशी धारिा त्याचं्या 
मनात असते, हा सारा लोकसंस्कृती आप्रि लोकजीवनातील र्ोष्टींिाि आप्रवष्ट्कार आहे. बह रूपी, र्ोंधळी, 
भतेू, वास देव, अशा अनेक लोककलावतंापं्रवषयी शतेकऱ्यानंा जवळीक वाटते. मोठ्या सन्मानाने त्यानंा घरी 
बोलावनू क लािार संपन्न केले जातात. खेड्ातील प्रस्त्रया नव ेवस्त्र खरेदी केल्यावर देव्हाऱ्यावर ठेवनू पूजा 
करतात आप्रि मर्ि ते वस्त्र अंर्ावर घालतात. हा परंपरेने िालत आलेला लोकधमग आहे आप्रि त्यािे 
पालन हे लोक करीत असतात. 

 
णनसगाची प्रणतकात्मक पूजा  
 

लोकसंस्कृती प्रनसर्ाशी प्रनकटिे नाते सारं्िारी असते. प्रनसर्ाप्रवषयी आत्मीयतेिी, आदरािी 
भावना िर्ट करण्यासाठी प्रनसर्ातील अनेक र्ोष्टींिी िप्रतकात्मक पूजा करण्यािी परंपरा लोकसंस्कृतीत 
आढळते. ही आदरािी भावना नार्रससं्कृतीनेही जोपासलेली प्रदसते. शिेाने घर सारवल्यावर त्यावर 
पानाफ लािंी, पष घािंी प्रिते्र ि न्याने रंर्प्रवण्यािी िथा आजही प्रदसते. पि त्यात थोडाफार बदल िंाल्याने 
नव्याने घर बाधंल्यावर ि न्याने स्वग्स्तक रेखाटले जाते. र् ढी पाडव्याला घरोघरी र् ढी उभी करण्यािी 
परंपरेने िालत आलेली िथा नार्रसंस्कृतीनेही जोपासलेली आहे. दसऱ्याच्या सिाला शस्त्रास्त्रािंी पूजा 
करिे, आपयािी पाने ‘सोने’ म्हिून एकमेकानंा वाटिे या पारंपाप्ररक िथेिे प्रवशषे नार्रससं्कृतीत 
आढळतात. प्रदवाळीच्या सिाला र् राचं्या र्ोठ्याजवळ र्ौळिी, बलराम, त्यािे र्ोकूळ, शिेाच्या बाह ल्या 
करून उभे केले जाई. बलरामािा कोट, र्ढी (प्रकल्ला) ही बाधंली जाते. नार्र जीवनात र्ोठा रे्ला तरी 
घरासमोर लहान म ले प्रकल्ला करतात. वस्त तः हा प्रकल्ला म्हिजे बलरामाच्या र्ढीिेि नव ेरूप आहे. यािी 
जािीव नसतानाही िथा प्रशल्लक राप्रहलेली आढळते. सकं्रातीला तीळर् ळ वाटिे, वाि देिे, नार्पंिमीला 
हळदीत प्रभजलेला दोरा बाधंिे, अशा अनेक कृती म्हिजे लोकमनातील भावनािंा िप्रतकात्मक आप्रवष्ट्कार 
असतो. नार्र ससं्कृतीत त्या र्ोष्टी जशाच्या तशा प्रशल्लक नसल्या तरी त्यािें अवशषे मात्र नव्या रूपात 
अग्स्तत्वात असलेले प्रदसतात. 

 
ग्रामदेवताचं्या जत्रा झकवा र्ोंधळी, भराडी, वास देव, भतू्ये, वाघ्याम रळी, पोतराज या 

लोकसंस्कृतीच्या उपासकानंा प्रनमंप्रत्रत करून त्याचं्याकडून क लदेवतेिी पूजा करून क लािार 
साभंाळण्यािी िथा नार्र समाजात आजही अग्स्तत्वात आहे. घरात मंर्लकायग असले की, अशा र्ोष्टी 
करिे आवश्यक आहे अशी भावना आजही नार्र जीवनात प्रटकून आहे. लननाच्या वळेी केले जािाऱ्या 
प्रवप्रवध िकारच्या प्रवधींमध्ये देवक बसप्रविे, म लाचं्या आईला पोट िंाकिीिा आहेर घेिे, आजीला 
आजीिीर घेिे, मावळिीला मावळिखि सन्मानाने देिे, म लीच्या मामाला लननात प्रवप्रशष्ट मानपान करिे 
ह्या लोकसंस्कृती मधील िथा आप्रि परंपरा आहेत. त्यातीलही अनेक र्ोष्टी आजही लननामध्ये आवश्यक 
आहेत असे मानून त्या पाळल्या जातात. 

 
नार्रजीवनात स्वातंत्र्यप्रदन, िजासत्ताक प्रदन, थोर प रूषाचं्या जयतं्या-मयंत्या असे जे प्रवप्रवध 

उत्सव साजरे केले जातात. हे लोकसंस्कृतीच्या लोकोत्सवािेि नव ेरुप आहे. र्िेशोत्सव, हन मान जयंती, 
जोक मार पूजन, या पारंपारीक उत्सवाबंरोबरि नव े सि आप्रि उत्सव नार्र संस्कृतीत नव्याने प्रनमाि 
िंाले. लोकसंस्कृतीिा हा िवाह अखंड स रू असतो. तो केवळ ग्रामजीवनाति नसतो तर नार्रजीवनातही 
ह्या िथा पाळल्या जातात. पारंपारीक सि-उत्सवामध्ये बदलत्या काळान सार काही नव्या र्ोष्टींिी भर 



 

अनुक्रमणिका 

घातली जाते, बदल केला जातो हे खरे असले तरी लोकसंस्कृतीिे अवशषे नव्या रूपात प्रटकून राप्रहलेले 
आहेत असे प्रदसते. या संदभात एक उदाहरि ध्यानात घेता येईल. 

 
पाडव्याच्या सिाला दारोदारी र् ढी उभी केली जाते. र् ढी हे मातृपूजेिे िप्रतक आहे. उंि काठीला 

साडी आप्रि खि बाधंला जातो. र्ळ्यात साखरेिा का असेना दाप्रर्ना घातला जातो. िाफ्याच्या फ लािंी 
माळ बाधंली जाते. झलबािा ढाळा बाधंला जातो. काठीच्या टोकाला ताबं्या पालथा घालून हळदी क ं कू 
लावनू नाक-डोळे काढले जातात. र् ढीला पाटावर उभी करून स हाप्रसनी प्रस्त्रया झनबाच्या मोहरात र् ळ-
मोहरी, प्रजरे यािंा नैवदे्य करून दाखप्रवतात आप्रि मनोभाव े पूजा करतात. सवग प्रवधी बारकाईने बप्रघतला 
तर र् ढी म्हिजे स्त्री आप्रि प्रतिी ही पूजा आहे. प्रतच्यात नवसृजनािी शक्ती असते. त्या शक्तीिी ती पूजा 
आहे. झनब हे वशंवृध्दीिे िप्रतक आहे. त्यािी जािकारानंा माप्रहती आहे. िाफ्यािे फ लही वशंवृध्दीिे आप्रि 
सृजनािेि िप्रतक आहे. झलबािी पाने, मोहरी, र् ळ-मोहरी प्रजरे यािें प्रमश्रि करून सवेना ंखायला घातले 
म्हिजे सवेिी सृजनशक्ती वाढेल अशी त्यामार्ील भावना आहे. ही लोकसंस्कृतीतील मातृपूजेिी भावना 
नंतरच्या काळात बदलली आप्रि नव्या भावनेने र् ढी उभी करण्यािा अथग लावला रे्ला. श्रीराम प्रवजयी 
होऊन नर्रात परत आला आप्रि त्याच्या स्वार्तासाठी र् ढी उभी करावयािी असते. असे सापं्रर्तले आप्रि 
तीि भावना नार्रजीवनात रूढ िंाली. संस्कृती संक्रमिात असे बदल घडत असतात. “साधारिपिे असे 
धरून िालण्यास हरकत नाही की, समाजात जो िप्रतष्ठीत वर्ग असतो तो समाजातल्या खालच्या थरातील 
लोकािंी मान्यता प्रमळप्रवण्यासाठी बह जन समाजात रूढ असलेल्या र्ोष्टींिा संस्काप्ररत पध्दतीने स्वीकार 
करतो आप्रि या र्ोष्टी नंतर संस्कृतीत अप्रधष्ठान पावतात.” याि िप्रक्रयेतून लोकसंस्कृतीत रूढ असिाऱ्या 
मातृपूजेिे िप्रतक म्हिून उभ्या केल्या जािाऱ्या र् ढीिे रूप आप्रि त्यामार्ीलभावना बदलली. मात्र र् ढी 
उभी करण्यािी िथा मात्र प्रटकून राप्रहली. लोकससं्कृती ही मातृिधान आहे. मातेला, स्त्रीला महत्व 
देिाऱ्या िथा आप्रि परंपरा लोकसंस्कृतीत होत्या. संक्रातं, नवरात्र, कृप्रषपिंमी, नार्पंिमी, दसरा हे सवग 
सि मातृपूजेशी प्रनर्डीत असिारे सि आहेत. नंतरच्या काळात प रूष िधान संस्कृती िप्रतष्ठा पावल्यानंतर 
या मूळ हेतूिे पप्ररवतगन होत रे्ले आप्रि त्याला नव ेरूप देण्यािा ियत्न िंाला. पि अवशषे रुपाने का असेना 
म ळातल्या र्ोष्टी प्रटकवनू ठेवण्यािे वैप्रशष्ट्य लोकसंस्कृतीत असते. र् ढी उभी करण्यामार्ील भावना 
बदलली, त्याला नवा अथग िदान करण्यािा ियत्न िंाला. पि मूळ प्रवधीमध्ये मातृपूजेच्या र्ोष्टी आजही 
प्रटकून आहेत. असे प्रदसते. ‘कारल्यािा वले वशंवृध्दीिे िप्रतक आहे. तो खेड्ात घराच्या दाराजवळ 
लावला जातो. आप्रि तो वले घरावर िढवतात. िौकटीला जी पानपट्टी असते त्यावर कारल्यािा वले 
कोरण्यािी िथा ज न्या वाड्ाचं्या िौकटीवर प्रदसते. ह्या साऱ्या र्ोष्टी लोकससं्कृतीिे मातृपूजक लष घि 
सारं्िाऱ्या आहेत. नार्र समाजात परंपरेतल्या सवगच्या सवग र्ोष्टी प्रटकून राहात नाहीत, पि त्यातील काही 
र्ोष्टी मात्र प्रशल्लक राप्रहलेल्या प्रदसतात. 

 
थोडक्यात असे म्हिता येईल की, लोकससं्कृती आप्रि नार्रसंस्कृती यामध्ये अखंडपिे 

देवािघेवाि स रू असते. बदलत्या काळाला अन रूप ठरतील अशा र्ोष्टी नार्र संस्कृती प्रटकून ठेवते. 
नार्रसंस्कृती त्यात सोयीन सार काही बदलही करते, पि हा बदल शभंर टके्क होत नसतो. परंपरेने िालत 
आलेल्या काही र्ोष्टी आध प्रनकतेिे आक्रमि सहन करीत अबाधीत राहतात. त्या ज न्या र्ोष्टी आहेत यािी 
नार्रसंस्कृतीला अनेकवळेा जािीव असतेि असे नाही. पि अजािताही त्या र्ोष्टींिे जतन नार्र संस्कृती 
करीति असते. 
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साणहत्य - कला आणि आदानप्रदान प्रणक्रया 
 

आिार प्रविाराच्या पातळीवर नार्र संस्कृतीिा सबंंध लोकसंस्कृतीशी कसा असतो, त्याचं्यात 
अखंडपिे देवािघेवाि कशी होत असते, यािा प्रविार आतापयंत आपि केला. नार्र संस्कृतीत जे 
ब ध्प्रदवतं, सजगनशील लेखक-कवी, साप्रहत्यकार असतात. त्याचं्यावरही लोकससं्कृती िभाव टाकत 
असते. लोकससं्कृतीिा आप्रवष्ट्कार असिारे लोकसाप्रहत्य आप्रि नार्रससं्कृतीत प्रनमाि होिारे प्रलखीत 
साप्रहत्य हे ताग्त्वक पातळीवर एकाि िकारिे असते. आशयाच्या आप्रि अप्रभव्यक्तीच्या पातळीवर त्यात 
अंतर असले तरी साप्रहत्य म्हिून प्रविार करताना त्यात फरक करण्यािे कारि नाही. कारि कलावतं 
झकवा लेखक स्वतःभोवती कोश धरून जर्त नसतो. तो समाजािा एक घटक असल्याने भोवतालच्या 
घटकाशी त्यािा अखंडपिे संबंध येत असतो. बाहेरिे घटक त्याचं्या ित्येक कृतीवर, मानप्रसक 
घडामोडींवर, प्रविार िप्रक्रयेवर सतत पप्ररिाम करीत असतात. समाजातील आिारप्रविार, प्ररतीप्ररवाज, 
प्रवधीप्रवधाने, आर्मथक, धार्ममक, सामाप्रजक, राजकीय पप्ररग्स्थतीिा अपप्ररहायग पप्ररिाम त्याच्यावर होत 
असतो. ही जी कलावतंाच्या मनावर पप्ररिाम करिारी र्ोष्ट असते प्रतला आपि सासं्कृप्रतक पाश्वगभमूी असे 
म्हितो. 

 
जेव्हा समाजािा भौप्रतक दृष्ट्या प्रवकास होऊ लार्तो तेव्हा त्याच्या जर्ण्यात आध प्रनक र्ोष्टींिा 

अंतभाव होऊ लार्तो. तो समूह जाती झकवा समूह करण्यात कमी पडू लार्तो. नर्रे वाढू लार्तात. 
नर्रामध्ये समूहापेष घा व्यक्तीिे महत्व वाढू लार्ते. पप्ररिामी लोकसाप्रहत्याच्या प्रनर्ममतीला अडथळा प्रनमाि 
होतो. झकवा त्याच्या स्वरूपात पप्ररवतगन घडू लार्ते. लोकसाप्रहत्यातील काही र्ोष्टी लोप पाव ूलार्तात. 
पि लोकसाप्रहत्यािे अग्स्तत्व समाजातून पूिगतः नाहीसे मात्र होत नाही. या र् ंतार् ंतीच्या मानप्रसक ग्स्थतीत 
प्रलप्रखत साप्रहत्य प्रनर्ममतीला अन कूल वातावरि प्रनमाि होते. आध प्रनक य र्ात प्रवकास पाविाऱ्या य रोप-
अमेप्ररका यासारख्या देशात ही ग्स्थती प्रनमाि िंालेली प्रदसते. त्या देशात ज्या िमािात प्रलखीत 
साप्रहत्यािी प्रनर्ममती होते; त्यािमािात लोकसाप्रहत्यािी प्रनर्ममती होताना आढळत नाही. आज आपल्याही 
देशात अशाि िकारिी ग्स्थती प्रनमाि िंालेली प्रदसते. याउलट वरील देशाच्या िािीन मध्यय र्ीन 
काळाकडे दृष्टीषे घप टाकला तर लोकसाप्रहत्यािी समृध्दता त्या काळात आढळते. कारि त्या काळात 
आध प्रनकतेम ळे समाजात प्रनमाि िंालेली र् ंतार् ंत झकवा व्याप्रमश्रता प्रदसत नाही. त्या काळात विगभेदापेष घा 
सासं्कृप्रतक संघटन महत्वािे होते. महाराष्ट्राप रता प्रविार करता आपिास याि र्ोष्टीिा ित्यय येतो. 
मध्यय र्ीन मराठी साप्रहत्य अप्रधक लोकाप्रभम ख होते. प्रवशषेतः महान भाव मराठी साप्रहत्यात ही र्ोष्ट प्रदसते. 
संतानंी आध्याग्त्मक जीवनािे प्रित्रि करताना समाजात ििप्रलत असिारे अनेक रिनाबंध वापरलेले 
प्रदसतात. संत एकनाथानंी तर भारूडासारखा रिनािकार हाताळला आप्रि तो सवग स्तरात लोकप्रियही 
िंाला. अभरं्, र्ौळिी, ओवी, प्रवरािी इत्यादी लोकजीवनात ििप्रलत असिाऱ्या रिनाबधंािंा वापर केला. 

 
लोकर्ीते, लोककथा, म्हिी, वाक् ििार, उखािे, अहािे असे लोकसाप्रहत्यातील वाङ्मय िकार 

मौखीक परंपरेने एका प्रपढीकडून द सऱ्या प्रपढीकडे संक्रप्रमत होत असतात. एका प्रपढीकडून द सऱ्या 
प्रपढीपयंत जाताना त्यात थोडाफार बदलही होत असतो. पि त्यािा मूळ सािा कायम असतो. हे साप्रहत्य 
केवळ साप्रहत्य म्हिनू प्रनमाि िंालेले नसते. त्यािी प्रनर्ममतीिेरिा प्रवधी, खेळ, नृत्य याचं्याशी जोडलेली 
असते. लोकससं्कृतीतील लोक साप्रहत्यािी प्रनर्ममती करीत नसतात. तर तो त्याचं्या जर्ण्यािा एक भार् 
असतो, जर्ण्यािा एक व्यवहार ते साभंाळत असतात. त्यातून साप्रहत्य प्रनर्ममती घडत असते. तो त्यािंा 
सहज आप्रि स्वाभाप्रवक आप्रवष्ट्कार असतो. त्याम ळे त्यात म्हिी, वाक्ििार, काही प्रवप्रशष्ट शब्द 



 

अनुक्रमणिका 

लोकजीवनातील बोलण्याच्या लकबी सहज येत असतात. या साप्रहत्यातून रूढी, परंपरािंा, सिवारािंा, 
त्याचं्या समज तींिा, भ्रमािंा आप्रवष्ट्कार िंालेला असतो. हे सवग साप्रहत्य लोकसंस्कृतीच्या उर्माइतकेि 
ज ने असते. तरीही त्यात मौखीक परंपरेने िालत आल्याने काहीएक बदल होत असतात. प्रलखीत 
साप्रहत्यातील कप्रवता, कथा, कादंबरी, नाटक या वाङ्मयिकारािें मूळ लोकर्ीत, लोककथा, लोकनाय 
यात असते. नार्र संस्कृतीच्या प्रवकासाबरोबर प्रलप्रखत साप्रहत्यात अनेक िकारिे बदल िंालेले प्रदसतात. 
त्यात अनेक ियोर् केले जातात. पि हे सारे घडले तरी लोकपरंपरेतील अनेक खािख िा प्रलखीत 
साप्रहत्यात आढळतात. कारि लोकसाप्रहत्य आप्रि प्रलखीत साप्रहत्य यात सतत अप्रभसरि होत असते. 
प्रलखीत साप्रहत्यात लेखक लोकतत्वािंा (Folk Elements) ित्यष घ अर्र अित्यष घ वापर करीत असतात. 
आदान िदानतेिी ही परंपरा पूवापार िालत आलेली प्रदसते. लोकसाप्रहत्याकडून काही र्ोष्टींिा अंर्ीकार 
केल्याने प्रलप्रखत साप्रहत्य समृध्द होते. त्याििमािे प्रलखीत साप्रहत्यातील श्रेष्ठ दजाच्या मान्यतािाप्त, 
लोकप्रिय ठरलेल्या अष घर कलाकृतींिा पप्ररिाम लोकसाप्रहत्यावर होतो. नार्रसंस्कृतीत मान्यता 
पावलेल्या कलाकृतीिा पप्ररिाम एखाद्या समूहावर, जात-र्टावर प्रवशषे स्वरूपात होतो. तो समूह श्रेष्ठ 
दजाच्या कलाकृतीतील रिनाबधंािा, आप्रदबधंािा, कल्पनाबंधािा वापर करून लोकसाप्रहत्यािी प्रनर्ममती 
करीत असतो. म्हिजे ही देवाि घेवाि दोन्हीकडून होत असते. 

 
लोकसंस्कृतीतील प्रवप्रवध िकारिे ियोर्रूप लोककलािकार आप्रि नार्रपरंपरेतील नाटक 

याचं्यातील देवाि घेवाि प्रवशषे िकारे िंालेली प्रदसते. अण्िासाहेब प्रकलोस्कर याचं्या ‘सौभद्र’ संर्ीत 
नाटकािे कथानक, र्ाण्याच्या िाली, रिना, या सवेिे मूळ कीतगन लाविी, भजन यामध्ये असलेले 
प्रदसते. रे्ल्या वीसपिंवीस वषातील नाटकातं लोककलािंा िभाव प्रवशषेत्वाने जािवतो. ‘घाशीराम 
कोतवाल’ ‘महाप्रनवाि’ ‘हयवदन’ ‘अजब न्याय वत गळािा’ ‘लोककथा’ यासारख्या मराठी नाटकात 
तमाशातील लाविी, दशावतारी खेळ, नमनखेळे, यािंा वापर आप्रवष्ट्कारासाठी केलेला आहे. तर अनेक 
नाटकातील कथा लोकसंस्कृतीतील परंपरेने िालत आलेल्या लोककथेमधून घेतलेली आढळते. नवनव े
ियोर् करून मराठी नाटक आप्रि रंर्भमूीला अप्रधक समदृधता देण्यासाठी नार्र रंर्भमूीला 
लोकरंर्भमूीिी वैप्रशष्ट्ये स्वीकारावी असे वाटते. या नाटकात जो आशय िकट िंाला आहे तो पारंपाप्ररक 
स्वरूपािा नाही, ज न्या समज ती पारंपाप्ररक मूल्ये यानंा नाकारून नवी मूल्यव्यवस्था आिण्यािा ियत्न या 
नाटकातील आशय करतो. पि हे करताना आप्रवष्ट्कारािे माध्यम म्हिनू पारंपाप्ररक कलािकार लेखकानंा 
उपयोप्रजत करावसेे वाटतात. कारि लोककलािंी लोकप्रियता आप्रि साऱ्या समूहमनाला आवाहन 
करण्यािे मोठे सामथ्ययग पारंपाप्ररक ियोर्रूप लोककला िकारामध्ये असते. 

 
नाटकािमािे प्रित्रपटामंध्येही हीि िप्रक्रया प्रदसते. लोककलेतील अनेक घटक थोड्ाफार 

सफाईदार स्वरुपात प्रित्रपटातून आप्रवष्ट्कृत िंालेले प्रदसतात. प्रित्रपटातील िेमािे प्रत्रकोन, एका 
नाप्रयकेसाठी नायक आप्रि खलनायक याचं्यात होिारा संघषग, नायक सवगर् िसंपन्न तर खलनायक द ष्ट 
िवृतीिा. आई उदार, ष घमाशील हे सारे आध प्रनक प्रित्रपटामंध्ये प्रदसिारे सािे, पारंपाप्ररक लोककथािें 
परावतीत रूप आहे, असे म्हिता येईल. लोकजीवन आप्रि लोकससं्कृती यािंी पाळेम ळे समाजमनात प्रकती 
घट्ट रूजलेली असतात यािेि हे द्योतक आहे. शास्त्रीय संर्ीताने लोकसंर्ीतातील अनेक वैप्रशष्ट्ये 
स्वीकारलेली प्रदसतात. प्रित्र, प्रशल्प, नाय, संर्ीत, वास्त शास्त्र अशा अनेक शास्त्रामंध्ये परंपरेने पाळत 
आलेली अनेक वैप्रशष्ट्ये स्वीकारून हे शास्त्र अप्रधक समदृ्ध रूप धारि करीत आहेत. म्हिजे व्यापक 
स्वरूपात लोकसंस्कृती आप्रि नार्रससं्कृती याचं्यात देवाि घेवाि स रु आहे असे म्हिाव ेलारे्ल. 
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लोकसंस्कृती व नागरसंस्कृती : अतंर्ववरोध 
 

लोकसंस्कृती आप्रि नार्र संस्कृती याचं्यातील नाते नेहमीि संवादी आहे असे मात्र सरसकट 
म्हिता येिार नाही. त्याचं्यातील परस्परप्रवरोधही अनेकवळेा िकट िंालेला प्रदसतो. 

 
लोक देव ‘र्िेश’ हा लोकसंस्कृतीतील लोक देव. मात्र कालक्रमात या लोकदेवतेिे स्वरूप 

पालटले. ती देवता नार्रसंस्कृतीतील अप्रभजनािंी देवता िंाली. यािा प्रवषाद लोकससं्कृतीला वाटू 
लार्ला. आप्रि ही आपली प्रनषेधािी भावना लोककलेतून िकट होऊ लार्ली. कनाटकातील “बैलाटा” 
नावािा एक लोकनायािा िकार आहे. त्यात अत्यंत भग्क्तभावाने र्िपतीिे पूजन एका बाजूला केले जाते 
तर द सऱ्या बाजूला या र्िपतीिी िेष्टाही केलेली प्रदसते. या संदभात ‘बयलाटा’ मधील एक उदाहरि - 

 
र्िपतीला दोन प्रस्त्रया पंख्याने वारा घालीत असतात. 
 

भार्वत : ह्याचं्या पूजेला हाराळी पाप्रहजे. 
द सरा : बडवनू लाव की रानात, एक तास िरून येईल. 
भार्वत : ह्याचं्या पूजेला ‘करीर्डब’ू पाप्रहजे. 

(करीर्डबू म्हिजे खसखस लाऊन तळलेले प रिािे उंडे. येथे मात्र करीर्डबू म्हिजे 
‘काळेउंडे’. प्रवष्टेिा संदभग) 

द सरा : हो बेलाशक आितो. 
भार्वत : मूखा, देवािी िेष्टा करू नये. 
द सरा : याना आिखी काय लार्तं? 
भार्वत : सण्िकी बेकू. 

(यािे दोन अथग. सण्िकी म्हिजे आंबेमोहोर बारीक तादूंळ आप्रि द सरा अथग न कतीि 
तारूण्यात पदापगि केलेली स्त्री) 

द सरा : खबरदार! 
भार्वत : का? 
द सरा : का! फार लाडात आलायास, आतापयंत सापं्रर्तलेले सर्ळं हो म्हिालो, आता 

धाकटीवर डोळा काय त िंा, 
अशी र्िपतीिी क िेष्टा महाराष्ट्रातील ियोर्रूप लोककला िकारामध्येही आढळते. महाराष्ट्रात 

ििप्रलत असिाऱ्या ‘लळीत’ नावाच्या लोककलािकारातील हा िसरं् ध्यानात घेता येईल. 
स त्रधार : अरे बाबा तू र्जाननाला ओळखलेस काय? 
प्रवदूषक : र्जानन म्हिजे कोि हे मला माहीत नाही. 
स त्रधार : लाबं तोंडािा, मोठ्या ढेरीिा, लाबं कानािा, शेंदूर लावलेला असा लठ्ठ. 
प्रवद षक : आमिे वडील आप्रि तो आमच्या घरी एकत्र जेवायला आले होते. आम्ही प्रविारले ‘हे 

कोि?’ ते म्हिले र्जानन” तर आम्ही म्हिालो, “भजानन” 
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अशी िेष्टा केवळ देवदेवतािंीि केलेली असते अशी नाही तर लोकससं्कृती आप्रि नार्रसंस्कृती 
याचं्यातील मूल्याचं्या संदभात जी प्रभन्नता असते त्यािाही संघषग समाज मनात सतत स रू असतो. ‘र्ाढवाि ं
लनन’ ह्या लोकससं्कृतीत अप्रतशय लोकप्रिय ठरलेल्या हरी वडर्ावंकराचं्या नाटकातील एका िसंर्ातही 
याि िकारिे प्रित्रि आलेले प्रदसते. या नाटकातील सावळा क ं भार आप्रि बृहस्पती स्वर्ात ब्रम्हदेवाला 
भेटायला प्रनघालेले असतात. 

 
सावळा : ब वा! तू लर्ीन का करत नाहीस. 
बृहस्पती : नाही केलं. 
सावळा : त ला क िी बायको देत नाही का? 
बृहस्पती : तसं नाही. 
सावळा : त ज्याजवळ पैसे नाहीत का? 
बृहस्पती : तोही िश्न नाही. 
सावळा : मला वाटतं त झ्यात काहीतरी दोष असला पाप्रहजे. 

झकवा द सरा िसंर्...... 
बृहस्पती : आजपासनं मी सारं्ल तसं वार्ायिं 
सावळा : जरूर वार्लं 
बृहस्पती : आजपासून ‘शातंी’ ठेवायिी. 
सावळा : क िी? 
बृहस्पती : आपनं दोघानंी 
सावळा : तसली हलकट सवय मला नाही. 

 
ब्रम्हियग, मनशातंी ही अध्यात्माला िाधान्य देिाऱ्या नार्रसंस्कृतीतील मूल्ये. लोकसंस्कृतीतील 

मनाला या मूल्यािंा काि सहन करावा लार्तो त्याम ळे त्या मूल्यापं्रवषयीिा प्रतटकारा िकट िंालेला 
प्रदसतो. 

 
रा. रं. बोराडे याचं्या ‘हसले र् बाई फसले’ या वर्नायातील िसंर् या संदभात ध्यानात 

घेण्यासारखा आहे. 
 

बापूराव : म्या आपल्या मालकाच्या श्येन घरासमोर बसलोय. 
दीपिंद : कोंच्या घराम्होरं म्हनालास? 
बापूराव : श्येन घरा म्होरं,..... श्येन घराम्होरं 
दीपिंद : अरं मर् िंोपायच्या खोलीम्होरं म्हन की...... 
बापूराव : म नीमजी, सावकारासंंबधी बोलताव, नीट बोला, मोठ्या लोकासंबंधी बोलताना हमेशा 

भारदस्त शब्दात बोलाव.े त्याचं्या िंोपायच्या खोलीला श्येनघर म्हिाव.ं 
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नार्र संस्कृतीत भाषा वापरण्याच्या पध्दती, संकेत ठरलेले असतात. अकारि मोठेपिा 
प्रमरप्रवण्यािी एक कृप्रत्रम जीवनपध्दती येथे रुढ िंालेली. वार्ण्या-बोलण्यात आप्रि जर्ण्यात सहजता, 
स्वाभाप्रवकता, प्रनमगळपिा, जोपासिाऱ्या लोकससं्कृतीला नार्रसंस्कृतीमधील ही कृप्रत्रमता, खोटेपिा 
मानवत नाही. आप्रि त्याम ळे त्याबद्दलिी नकारात्मक िप्रतप्रक्रया लोकसंस्कृतीशी नाते सारं्िाऱ्या 
लोककला िकारात व्यक्त िंालेली प्रदसते. उच्चभ्र ंच्या प्रदखाऊवृतीवर वरील िसरं्ात त्याम ळेि टीका 
केलेली प्रदसते. ही जािीव काहीवळेा तर अर्दीि थेटपिेही व्यक्त िंालेली आढळते. 

 
“माजंर प्रदसली तर वीस, वारीक (न्हावी) प्रदसला तर तीस आप्रि बामि प्रदसला तर घरी बैस” 

श भकायाला जाताना लोकजीवनात शक नापशक नािंा संकेत पाळला जातो. वैप्रदक पंरपरेने महाराप्रद 
पूवास्पशृ्याना अश भ ठरप्रवण्यािा ियत्न केला. नार्रससं्कृतीत उदयाला आलेली ही जातीय तेढ आहे. 
उपरोक्त म्हि या र्ोष्टीिी िप्रतप्रक्रया म्हिनूि प्रनमाि िंालेली आढळते. अशी अनेक उदाहरिे 
लोकसाप्रहत्यात सापडतात. ज्यातून लोकसंस्कृती आप्रि नार्रसंस्कृती याचं्यातील स प्त संघषािे प्रित्रि 
आलेले आढळते. हे सवग सकं्रमि अवस्थेत घडिे स्वाभाप्रवकि मानले पाप्रहजे. हा दोन ससं्कृतीमधील 
मूल्यात्मक संघषग आहे. दोन संस्कृतीमध्ये जसे आ़ान-िदान घडते, त्याबरोबरि एकमेकामंधील वरे्ळेपिा 
स्पष्ट करण्यासाठी अशा सघंषािेही प्रित्रि आलेले प्रदसते. लोकपरंपरा आप्रि नार्रपरंपरा या दोन्ही 
परंपरेत अनेक लहानमोठे सासं्कृप्रतक समूह अंतभूगत असतात. आपल्या सामाप्रजक, सासं्कृप्रतक, राजकीय, 
आर्मथक पप्ररग्स्थतीन रूप या सासं्कृप्रतक धारा कधी लोकसंस्कृतीकडे तर कधी नार्र संस्कृतीकडे 
िेंपावतात. आप्रि त्याचं्यात सतत पप्ररवतगन घडत राहते. लोक आप्रि नार्र याचं्यातील तत्व एकमेकामध्ये 
प्रमसळून आंतरिवाहािे एक महत्वािे कायग घडत असते. सासं्कृप्रतक िवाहािे स्वरूप असे असिे हे सवग 
अंतर्गत िवाहानंा सामावनू घेिारे असते. त्याम ळे सवग सासं्कृप्रतक िवाह सपं्रश्लष्ट होतात आप्रि त्यातूनि 
नव्या सासं्कृप्रतक य र्ाच्या समग्र आकारािी रूपरेषा प्रसध्द होत असते. 
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३. प्राचीन लोकजीवनातील मंत्र - तंत्रात्मक णवधी 
 

- डॉ. स. रा. गाडगीळ 
 

Social institutions rendered absolete by economic process find a sanctuary in religion 
which is of interest to the historian of humanity just because it is a stratified repository of 
discarded practices and discredited beliefs” जॉजभ थॉमसन.¹  

 
(जीवनव्यवहारात कालबाह्य आप्रि म्हिनू प्रनरथगक ठरलेल्या श्रद्धा आणि ते णवधी धमाच्या 

आश्रयाने प्रजवतं राहतात; पि ते प्रनरथगक आप्रि अश्रदे्धय बनलेले श्रध्दाणवधी इप्रतहास आप्रि 
मानववशंशास्त्र याचं्या अभ्यासकानंा अत्यतं उपय क्त असा मौप्रलक ठेवाि वाटतात.) 

 
महाराष्ट्राचे लोक जीवन व लोकसंस्कृती या गं्रथासाठी संपादकानंी प्राचीन लोक जीवनातील 

तंत्रमंत्रात्मक णवधी या प्रवषयावर मी एक लेख प्रलहावा असे स िप्रवल्यावरून िस्त त लेख प्रलप्रहण्यास 
घेतला. याला महाराष्ट्राची काटेकोर मयादा घालिे शक्य नव्हते. वैप्रदक आयग भारतात येण्यापूवी 
अप्रतिािीन काळापासून या भिूदेशात (महाराष्ट्र) लोकश्रद्धावंर आधाप्ररत अशी मंत्र-तंत्रात्मक संस्कृती 
िस्थाप्रपत िंाली होती. यािे प राव े वैप्रदक वाङ्मयाति सापडतात. हीि संस्कृती, उत्तर कालात ज्या 
भिूदेशाला महाराष्ट्र (महरट ट मरहट ट) हे अप्रभधान लाभले त्या िदेशात िस्थाप्रपत िंाली. यात भर पडली 
ती वैप्रदक यज्ञप्रवधीतील मंत्र वाङ्मयािी. मध्यय र्ात उदयाला आलेल्या मराठी सतं वाङ्मयात यािे प्रवप ल 
उल्लेख आढळतात. 

 
परंपरेने जपलेले लोकवाङ्मय, लोकश्रदे्धवर आधाप्ररत मंत्रतंत्रणवधी, देवदेवताप्रवषयीच्या कल्पना 

आप्रदमसमाजातील लोकश्रद्धा, अन्निाप्तीिे प्रवधी जगात सवभत्र जवळजवळ एकाच स्वरूपाचे असतात. 
त्यानंा भौर्ोप्रलक, िादेप्रशक मयादा राहात नसतात. मानवी मन सवगत्र एकि असते. हेि यािे कारि. 
अन्निाप्ती आप्रि णनसगभ कोपापासून, शत्रू टोळीपासून आत्मरष घि या मािसाच्या दोन मूलभतू र्रजा; आप्रि 
त्यािंी पप्ररपूती करण्यासाठी मानवाने प्रनमाि केलेले मंत्र-तंत्रात्मक प्रवधी सवगत्र एकि असतात. धमग, वशं, 
विग यामं ळे मानव जातीत भेद प्रनमाि िंालेले प्रदसतात. पि जसजसे आपि खोलवर जाण्यािा ियत्न 
करू, तसतशी त्यािी श्रद्धा आप्रि त्यािे प्रवधी एकि असलेले प्रदसतात. हे कशाम ळे घडते यािा प्रविार 
करताना फे्रिंर या मानववशंशास्त्रज्ञाने काढलेले उद र्ार मार्ममक वाटतात. फे्रिंर म्हितो : ब द्धीमंताचं्या - 
प्रविारवतंाचं्या मूलभतू तत्त्वझितनामध्ये असलेल्या वरे्ळेपिाच्या स्तराखाली जसजसे आपि जाऊ लार्तो 
तसतसा मािसािा मलूभतू एकत्वाचा ित्यय येतो “...we shall find under Lying them all (मतप्रभन्नता) 
a Solid stratum of intellectual agreement among the dull, the weak, the ignorant and the 
Superstitious.. This universal faith, this truly catholic creed is a belief in the efficacy of 
magic.² याि भपू्रमकेतून जार्प्रतक पातळीवरील मंत्र-तंत्रात्मक प्रवधींिा प्रविार करावा लार्तो. हे प्रवधी 
जर्ातील सवग धमात रूजलेले आढळतात. या प्रवषयासबंंधीच्या श्रद्धा आप्रि प्रवधी आज प्रकतीही घृिास्पद 
वाटत असोत, आपल्या पूवगजानंी अत्यंत प्रनष्ठनेे त्यािें अन ष्ठान केलेले प्रदसते. (अश्वमेध व वामािारा वर 
आधाप्ररत तंत्रसाधना) हे अन ष्ठान केवळ भारतातील आयभपूवभ रानटी पूवभजानंीच केले असे समजण्यािे 
कारि नाही. भारतात आलेल्या आयानीस द्धा आपल्या यज्ञकमात या (आज) ‘घृिास्पद’ प्रवधींिे प रिरि 
केलेले आहे. आपल्या वैप्रदक यज्ञाच्या श्रेष्ठतेिा फाजील अहंकार बाळर्िाऱ्या मंडळींना मंत्रमंत्रात्मक प्रवधी 
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अगदी ‘सोवळा’ वाटतो. त्यात जे, जे, कमग (आज) ‘घृिास्पद’ वाटते ते, ते, ‘आपले नव्हे दणििेकडील 
रानटी आयभ पूवांचे आहे असे त्यािें मत असते. यािा प्रविार नंतर करू. एवढे मात्र येथे प्रनप्रित सारं्ता येते 
की, जर्ातील सवग मानव समूहामंध्ये रानटी अवस्थेतील जे प्रवधी आज ‘घृिास्पद’ वाटतात ते सवग प्रवधी 
एकेकाळी भारतात होतेि. त्या प्रवधींिे प निरि करिाऱ्या आयभपूवभजाचें इप्रतहासािायग राजवाडे यानंी 
वैणदक आयांचे रानटी पूवभज असे विगन केले आहे.³ वैप्रदक आयेिा यज्ञ प्रवधी या रानटी आयभपूवभजानंीच 
स रू केला. उत्तरकालात या प्रवधीला प्रणतकात्मक रूप आले सवग मंत्र-तंत्रात्मक णवधींचा उद र्म िारंभी 
अन्निाप्तीच्या र्रजेतून िंाला आहे. मोष घ, स्वर्ग यािंा येथे (िारंभी) काहीही संबधं नव्हता. 

 
मंत्रतंत्राचंा उद गम 
 

िाथप्रमक अवस्थेतील मानवािा धमग आप्रि देव-देवताप्रवषयक कल्पना, िर्त मानवाच्या कल्पनेहून 
अर्दी प्रभन्न असतात. प्रवश्वातील घटनािंा साकल्याने प्रविार करून त्यासंबधंी णसद्धातं बाधंिे हे िाथप्रमक 
मानवाच्या शक्तीपलीकडेिे होते. अशा पप्ररग्स्थतीत या सवग प्रवश्वािा प्रनमाता ईश्वर म्हिून कोिी आहे ही 
कल्पना त्याला स ििे शक्य नव्हते. स्त्री आप्रि भमूी याचं्या नवप्रनर्ममतीिे अज्ञात सामथ्ययग मािसाच्या 
ित्ययाला येत होते. अशा अद भतू घटनाचं्या दीघगकालीन प्रनरीष घिाने त्याने एक आडाखा बाधंला. 
वस्त मात्राचं्या प्रठकािी एक स्वयंिेप्ररत शक्ती आहे. या यात्वात्मक शक्तीला त्याने असू अथवा माना ⁴ हे नाव 
प्रदले. वस्त मात्राच्या प्रठकाििी ही जीवशक्ती (Magical Potence) प्रवप्रशष्ट मंत्र आप्रि णवधी याचं्या 
सहाय्याने वाढप्रवता अथवा कमी करता येते. िाथप्रमक अवस्थेतील मानवाच्या या श्रदे्धतूनि त्यािा 
धमभणवचार, अथवा अिूक बोलावयािे तर यातुणवचार स्फ रला. फे्रिंरने याला साधर्मयभ णसद्धातं (लॉ ऑफ 
प्रसप्रमलॅप्ररटी) असे नाव प्रदले. कोितीही घटना प्रतच्या अनुकरिाने घडप्रवता येते अशी श्रद्धा होती. 
राजवाडे यालाि नक्कल णसद्धातं म्हितात. पाऊस पाप्रहजे असल्यास आकाशात मेघ जमा होत आहेत, 
जोरािा वारा स टला आहे, मेघातूंन पािी पडू लार्ले आहे. अशा घटनाचं्या अन करिाने पाऊस पडतो असा 
समज आहे. हेि पजगन्यनृत्य. संतती हवी असल्यास वड, कपपळ, उंबर या वृिासं स्त्रीने आझलर्न द्याव.े या 
वृष घावरील प्रवप ल फळािमािे प्रवप ल सतंती होईल असा आप्रशवाद भरूृ् ऋषीने एका स्त्रीला प्रदला. या वृष घानंा 
प्रवप ल फळे येतात. (महाभारत : वनपवग अ. ११५) प्रनप प्रत्रक स्त्रीच्या हाताने िंाडािंी रोपे लाव ूनयेत; ती रोपे 
वािंं होतात. येथे बह िसवा स्त्रीि हवी. 

 
(यात प्रविार म्हिजे जादुटोिा नव्हे. आज या शब्दाला जारि-मारि असा अथग आला आहे. अस र-

दैत्य-राष घस यािंी ही शक्ती असे मानले जाते. पि ऋनवदेात इंद्र, वरूि, अननी या देवानंा असुर हे प्रबरूद 
लावले जाते.) 

 
ही िाथप्रमक मानवािी श्रद्धा यज्ञ व तंत्रसाधना याचं्या म ळाशी होती. यज्ञ व तंत्र याचं्या सहाय्याने 

मानवाच्या सवग आकाषं घा पूिग होतात अशी ही श्रद्धा आहे. सवभ जगात आजही मार्ासलेल्या लोकसमाजात 
प्रनरप्रनराळ्या रूपातं तंत्र - साधना केली जाते. या साधनेत स्त्रीला प्रवशषे असे स्थान आहे. या लोकश्रदे्धवर 
आधारीत साधनेिा प्रविार करण्यासाठी वैप्रदक आयेिी प रूषिधान समाजरिना आप्रि भारतात 
आल्यानंतर त्याचं्या मानणसकतेत झालेले पणरवतभन यािंाही प्रविार करावा लारे्ल. या बरोबरि या सवग 
साधनेच्या म ळाशी असलेल्या फे्रिंर िप्रित सहभावात्मक⁵ यातुसंकल्पनेचा (Sympathetic Magic) 
उपयोर् करून घ्यावा लार्िार आहे. 
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वैणदक आयांची समाज रचना 
 

वैप्रदक आयग भारतात जेव्हा आले तेव्हा ते पश पालन अवस्थेत (Pastoral Tribe) होते. अद्यापी 
त्यािंा शतेीशी फारसा संबधं आलेला नव्हता. त्यािंी समाज रिना प रुषिधान होती. अन्निाप्तीसाठी पारध, 
पशुपालन आप्रि कृणिकमभ हे मािसािे िम ख व्यवसाय. या व्यवसायानंा अन सरून ठोकळमानाने या 
समाजातील सामाप्रजक संबधं आप्रि स्त्री-प रुषािंी कामे प्रनप्रित होतात. पारध समाजात प रुषाच्या शरीर 
रिनेला अन सरुनि अन्न प्राप्तीसाठी त्याला दीघगकाळ भटकत राहाव े लार्ते; पश िाण्यािा पाठलार् 
करावा लार्तो; स्त्रीला हे काम कठीि असते; प्रवशषेतः र्भगधारि अवस्थेत जवळ जवळ ते अशक्य असते. 
वास्तव्याच्या (मुक्कामाचे णठकाि) पणरसरात िंाडपाल्यापासून, अन्य वनस्पती पासून उपलब्ध होिाऱ्या बी-
बीयाण्यातूंन रूजलेल्या वनस्पती भाजीपाला (शाक) फळे, कंदम ळे जमा करिे हेि स्त्रीचे काम. परसातील 
बार् (प्रकिन र्ाडगन) या अर्दी िाथप्रमक अवस्थेतूनि कृणिसंस्कृतीचा प्रवकास िंाला. याम ळेि शोधािे श्रये 
स्त्रीला देण्यात येते. प ढे जेव्हा नारं्रािा शोध लार्ला तेव्हा शतेीिा हस्तव्यवसाय संप ष्टात आला; तेव्हा 
शतेीिे काम प रुषाकडे आले. स्त्री देहाची सजभन िमता ही यात्वात्मक सुिलीकरि णवधीच्या दृष्टीने 
महत्त्वािी ठरली. यािा प्रविार प ढे करू. 

 
वैप्रदक आयग हे र्ायी, बैल, घोडे, मेंढ्या यािें समूह घेऊन ज्या िदेशात गवत उपलब्ध होईल त्या 

िदेशातं भटकत असत. (पश पालन अवस्था-) प्रकत्येक शतकानंतर त्यानंा जव या धान्यािे उत्पादन करिे 
माप्रहत िंाले. वैप्रदक आयेच्या धार्ममक प्रवधीमध्ये तूप, दूध, लोिी यािंाि प्रवप्रनयोर् सापं्रर्तला आहे. तादूंळ 
हे महत्त्वािे धान्य ऋनवदेातील आयगजनानंा अज्ञात होते; इतकेि नव्हे तर ते कृप्रषकमािा प्रतरस्कार 
करतात. (ऋ.१.५.१०१) भारतात आल्यानंतर हा कृप्रष व्यवसाय त्यानंी णजत भारती याचं्याकडे सोपप्रवला 
होता. हे पश पालन अवस्थेतील भटके आयग मेसापोटेप्रमया, इप्रजप्त, इराक, ग्रीस, मेप्रडटप्रनअन िदेश इ. 
जलसमृदध अशा कृणिप्रधान प्रदेशात आले. 

  
कृणिसंस्कृती आणि स्त्री महात्र्मय 
 

कृणिकमभ हा स्त्रीचा शोध असावा यािा उल्लखे पूवी केला आहेि. आपल्याकडील श्रावि 
भाद्रपदातील व्रतािें सूक्षम प्रनरीष घि केल्यास स्त्रीमाहात्र्मय आप्रि कृप्रषप्रवषयक समदृ्धी यािंा अन्योन्य संबधं 
सहज ध्यानात येऊ शकतो. हरताप्रलका, ऋप्रषपंिमी (कृणि पंचमी) र्ौरी-र्िपती या लोकव्रताचंा संबधं 
वनस्पतीसृष्टीच्या समदृ्धीशी प्रनर्डीत आहे. पप्रहल्या दीड प्रदवसातंि र्िपतीला प्रनरोप देऊन स्त्री िधान 
गौरीव्रत स रु होते. या सवग व्रतातं शाकाबंरी व्रताला प्रवशषे महत्त्व आहे. यातील ‘शाक’ शब्दाने वनस्पती 
सृष्टीिा स्पष्ट उल्लखे येतो. हेही व्रत देवीचेच आहे. िाथप्रमक अवस्थेतील शतेी आप्रि स्त्री यािंा काहीतरी 
संबंध असावा, यािा एक महत्त्वािा प रावा झसधू संस्कृतीत सापडतो. वनस्पती सृष्टीला जन्म देिारी भूमाता 
आप्रि मानवाला जन्म देिारी स्त्री यानंा एकत्र आिण्याच्या कल्पनेतून णवश्वाला जन्म देिाऱ्या जगन्मातेची 
- जगदंबेची कल्पना लोक प्रणतभेला स िली. भूमाता, स्त्री, आप्रि जगन्माता यािें सात्म्य पाहण्यािी ही 
कल्पना तंत्रसाधनेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. जगन्मातेचे शाकाबंरी हे एक. नाव आहे. 
माकंडेय प रािातील देवीमाहात्म्यात स्वतः देवीनेि प ढील उद र्ार काढले आहेत. “हे देव हो, 
जीवनावश्यक अशा वनस्पतीसृष्टीच्या साहाय्याने मी सवग प्रवश्वािे धारि-पोषि करते; पजगन्यकालात ही 
वनस्पतीसृष्टी माझ्या देहातूनच उत्पन्न होईल (आत्मदेह समुद भवा⁶) आप्रि त्याम ळेि मला शाकाबंरी हे नाव 
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िाप्त होईल. खाली मस्तक वर पाय असे एक वस्त्रहीन स्त्रीचे िप्रतकप्रशल्प झसध ससं्कृतीत सापडले आहे. 
प्रतच्या जननेंप्रद्रयातून एक वनस्पती उर्वलेली दाखप्रवले आहे. हीि शाकाबंरी देवी - भमूाता - जर्न्माता. 

 
देवीच्या या उद र्ारातं भूमाता आणि जगन्माता यािें सात्म्य उत्कृष्टपिे कग्ल्पले आहे. हीि प ढे 

भारतात अभृंिी देवीच्या रूपाने ऋनवदेात िर्ट िंाली असावी. (ऋ.१० व ेमंडल) र्ाई, बैल, घोडा, मेंढ्या 
याचं्यासह भटकत प्रनघालेले आयेिे समूह मध्य आप्रशयातील जलसंपत्तीने समृद्ध िंालेल्या भिूदेशात 
आले. येथूनि कृप्रषसंस्कृतीतील स्त्रीिे माहात्म्य जािवलेल्या एखाद्या आयभ लोकसमूहाची (टोळी-Tribe) 
देवता अभृंिी देवीच्या रूपाने भारतात आली असावी. कदाप्रित अशीही शक्यता आहे की, शाकाबंरी-
अभंृिीदेवी भारतातील कृप्रषसंस्कृतीति िभावी िंालेली स्त्रीदेवी असावी. वै. आयेनी प्रतला ऋनवदेात स्थान 
प्रदले. (ऋ. १० व ेमंडल) भारतात येताि वैप्रदक ऋषींच्या पुरूिप्रधान संस्कृतीलाच णतने आव्हान णदले. 
इंद्र-वरूिाप्रद प रूष देवानंा बाजूला सारून प्रतने आपली सत्ता िस्थाप्रपत केली. अंभिृी म्हिते : “मी 
प्रमत्रावरूिािंी धात्री आहे (धारि पोषि करिारी); इंद्र, अननी, अप्रश्वनीदेव यािंीही धात्री मीच आहे; 
सोमाला सामर्थयभ मीच देते; त्वष्टाप्रद अन्य देवानंा मीि सामथ्ययग देते; मी सवग णवश्वावर अणधसत्ता चालणविारी, 
सवग देवानंा ज्ञान देिारी मीि आहे; यज्ञीय देवतातं अग्रगण्य मीच आहे. वैणदक यज्ञामध्ये या देवीला 
एकदाही आहुती णदलेली नाही, तरीही ती म्हिते : ‘यज्ञीयानाम् िथमा) .... सवग देवानंा माझ्यापासूनि 
शक्ती प्रमळते.. “शवेटी ती म्हिते : णवश्वारंभीचे सवभव्यापी जल हेच माझे जन्मस्थान 
(“ममयोप्रनःअप्स अन्तःसम दे्र”⁷) - ऋनवदेाच्या अभ्यासकानंाि नव्हे तर वैप्रदक देवानंाही िप्रकत करून 
सोडिारे अंभिृीदेवीिे आत्मणनवेदन महान अशा सासं्कृणतकक्रातंीचे णनदेशक आहे. या आत्मप्रनवदेनात 
वेदबाह्य सासं्कृणतक णवचाराचें दशगन होते. यज्ञससं्कृती िमािे प्रवश्वािी उत्पत्ती पुरूिमेधातून (प रूषािे 
यज्ञात हप्रव दान करून) होते. पि येथे अंभिृी देवी अर्दी नवा प्रसद्धातं माडंते; अंभिृी देवीिा उद र्म 
णवश्वव्यापी जलातून होतो. आजपयंत / वैप्रदक आयेच्या िभावाने / दबलेल्या येथील आययपूर्वांच्या देर्व-
देर्वताांचे-लोकसांस्कृतीचे पुनरूज्जीर्वन सुरू झाले. महाराष्ट्रासह (महाराष्ट्र हे भ-ूिदेशनाम अद्याप्रप प्रदले रे्ले 
नव्हते.) सवग दप्रष घि भारतातील देवी संप्रदायानंा महत्त्विाप्त िंाले. या संिदायातूंनि तंत्रसाधनेचा उद र्म 
िंाला. स्त्रीदेवता णवश्वणनर्वमतीचे कें द्र झाली. वैणदक तत्त्वकचतना बाहेर पडून कणपलमुनींनी साखं्य 
तत्त्वज्ञान माडंले. या तत्त्वझितनात प्रकृती-पुरूि प्रविाराला प्रवशषे महत्त्व आले. लोक जीवनातील णनर्वमती 
प्रणक्रयेच्या वास्तवाला साखं्यानंी तत्त्वकचतनाच्या पातळीवर आिले. हे लोक श्रदे्धचे उन्नयन आहे. 
संस्कृतीच्या प्रवकासिप्रक्रयेत हे उन्नयन महत्त्वािे असले तरी मंत्रतंत्रात्म णवधींमध्ये या िप्रक्रयेला तापं्रत्रकानंी 
वामाचाराचे रूप प्रदले. (वामा = स्त्री) हा सवग प्रविार स्त्रीच्या माध्यमातंून भूमीचे सुिलीकरि करण्याच्या 
तंत्रमंत्रात्मक प्रवधीमध्ये येतो. यािा प्रविार तापं्रत्रकाचं्या प्रवधीिे प्रवश्लेषि करताना करू. 

 
येथे आिखी एका महत्त्वाच्या िश्नािा थोडक्यात उल्लेख करिे आवश्यक आहे. वैप्रदक आयग 

भारतात येण्यापूवी या भमूीतील अनेक कें द्रात मातृसत्ताक समाज रचना िर्ल्भ िंाली होती, हे झसध िदेशािे 
उत्खनन िंाल्यानंतर स्पष्ट िंाले आहे. या सामाणजक रचनेतच ‘शाक्त’ उपासना प्रणतष्ठा पावते. शाक्तािंा 
वामािारप्रवधी कोित्या प्रवप्रशष्ट सामाप्रजक पप्ररग्स्थतीत िप्रतष्ठा पावतो यािे उत्तर कसधुसंस्कृतीचे उत्खनन 
होण्यापूवीच आर. पी. चंदानंी देऊन ठेवले होते :  

 
“The Sakta Conception of the Devi, as Adya Sakti ‘the primordial energy and 

Jagadamba, ‘the mother of universe’, also very probably arose in a Society to here matri 
archate or mother-kin was prevalent.” 



 

अनुक्रमणिका 

भारतात अशा िकारिी मातृसत्ताक समाजरिना एकेवळेी होती हे स्पष्ट होताि शाक्तपंथाच्या 
शोधासाठी बाहेर जाण्यािी आवश्यकताि नव्हती हे स्पष्ठ िंाले. झसध  संस्कृती मधील स्त्री देवताचं्या मूतीिा 
शोध लार्ताि झसधूिे खोरे ते बल प्रिस्तानपासून आप्रशया मायनर, प्रसप्ररया, मेसॉपोटेप्रमया पयंत सवगत्र या 
शग्क्तदेवतेच्यामूती प्रवप ल िमािात सापडतात यािे रहस्य उलर्डते. या सवग िदेशातं एकेकाळी देवी 
संप्रदाय आणि या संप्रदायाचा सामाणजक आधार र्महिून मातृसत्ताक समाज पद्धती यािें अग्स्तत्त्व असाव े
हे आता सवगमान्य िंाले आहे. झसध संस्कृतीिा तापं्रत्रकाचं्या शग्क्तसाधनेशी संबधं होता हे प्रनप्रित. याि 
भिूदेशातील झलर् आप्रि योनी ितीकािंा अथग शवै आप्रि शाक्त याचं्या उपासना पद्धतीने स्पष्ट होतो. 
प्रवश्वािी प्रनर्ममती णशव आणि शक्ती अथवा प रुष आप्रि िकृती (साखं्य⁹) याचं्या संयोर्ातून (सामरस्य) 
िंाली हे ताणंत्रकाचें (शाक्तािें) महत्वािे तत्त्व आहे. काप्रश्मरी शवै संिदाय याि परंपरेतील होता. 
(अप्रभनव र् प्ताप्रद अनेक श्रषे्ठ संस्कृत साप्रहत्यशास्त्रज्ञ णशव-शक्ती संप्रदायाचे उपासक होते. प ढे काही 
शतकानंंतर ज्ञानदेवानंी याच संप्रदायाचे उन्नयन करून णशव-शक्ती सामरस्याला अदै्वतरूप णदले¹⁰ व 
सामाणजकदृष्ट्या अनैणतक कामसाधनेचा आधारच काढून घेतला. मात्र ही उन्नयन िप्रक्रया म ळातील शाक्त 
साधने नंतर प्रकत्येक शतकानंी - सहस्त्रकानंी िंाली; यािे कारि आप्रदम समाजातील मानवािी श्रद्धाि 
होती की, भूमीच्या सुिली करिासाठी स्त्रीच्या सुिलीकरिाची आवश्यकताच असते. (Like Produces 
like सहभावात्मक यात  श्रद्धाः) मूळ शाक्तसाधनेच्या आयगपूवग उपासकानंा वैप्रदक आयग असुर, दास, 
कापाणलक, लोकायणतक, नास्स्तक ही शलेकी प्रवशषेिे लावतात. उत्तरकालात वैप्रदक आयेनाही 
तापं्रत्रकािंीही शाक्तसाधना स्वीकारावी लार्लीि. क ल्लकभट्टाने तर या तापं्रत्रक साधनेला श्र तीच्या 
पातळीवर आिून ठेवले : वैणदकीश्रुती आप्रि ताणंत्रकीश्रुती असे श्र तींिे दोन वर्गि तो कग्ल्पतो. लोकश्रद्धानंा 
तो वैणदक पातळीवर आितो. वास्तप्रवक पाहता या दोन्हीही उपासना पद्धती यात्वात्मकच आहेत. दोन्हीही 
प्रवधी कामनापूतीिीत्यथगि सापं्रर्तले आहेत. वैणदक यज्ञ हा वैणदक आयांचा अन्नप्राप्ती व अन्य 
कामनापूतीसाठी केलेला यात्त्वात्मक णवधी; तर तंत्रसाधना हा आयापूवभ स्थाणनक लोकाचं्या जीवनात 
झालेला सुिलीकरि णवधी. आयेिा यज्ञ प्रवधी पुरूिप्रधान समाजात प्रवकप्रसत िंालेला, तर ताणंत्रकी 
णवधी स्त्री प्रधान समाजात वाढलेला. म ळात हे प्रवधी श्रदे्धवर आधाप्ररत होते. उत्तर काळात या प्रवधींना 
लैं प्रर्क प्रवकृतींिे रूप िाप्त िंाले. हे दोन्हीही प्रवधी मानववशं शास्त्राच्या (कल्िरल, अथ्रॉपॉलॉजी) आप्रि 
फे्रजरच्या सहभावात्मक यात  कल्पना (लॉ ऑफ प्रसप्रमलॅप्ररटी आप्रि झसथेयेप्रटक मपॅ्रिंक) याचं्या आधारे 
समजून घेतले पाप्रहजेत. 

 
काही अभ्यासकानंी तंत्रसाधनेिा प्रधक्कार केला आहे तर, व ड्रॉफ सारख्या पािात्य पंप्रडतानंी या 

साधनेतून आध्याग्त्मत अथग शोधण्यािा ियत्न केला आहे. मानवी मनाच्या प्राथणमक अवस्थेतील श्रद्धा 
आणि आचार याचंा पुरािवस्तू संग्रहालयातील वस्तू र्महिूनच अभ्यास केला पाणहजे. 

 
तंत्रसाधना हा म ळात आयेतराचंा सुिलीकरिणवधी असला पाप्रहजे असे जे यापूवी प्रवधान केले 

आहे त्यािे स्पष्टीकरि करून नंतर ित्यष घ तंत्रसाधनेिा प्रविार करू. 
 
यज्ञ हा वैप्रदक आयेिा यात्वात्मक प्रवधी. प्रवश्वािी उत्पत्तीि यज्ञापासून िंाली असा त्यािंा प्रसद्धातं 

असल्यािे मारे् आपि पाप्रहले आहे. यज्ञोद भव णवश्वाची राहटी यज्ञ चक्रामुळे गणतमान राहते. हे प्रवश्विक्र 
सतत िालू राहण्यासाठी यज्ञ कमात खंड¹¹ पडता कामा नये. यात खंड पडल्यास णवश्वचक्रच खंणडत 
होईल. णनर्वमती आणि पुनर्वनर्णमती याचें णवणधरूप र्महिजेच यज्ञ. णवधी णनरंतर चालू राणहला पाणहजे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

तापं्रत्रकाचं्या धमग - यात  कल्पनेतही णनर्वमती आणि पुनर्वनणमती यासाठी प्रवधी सापं्रर्तले आहेत. 
प्रवश्वािी प्रनर्ममती आप्रि प नर्मनप्रमती प्रकृती-पुरूिाचं्या (प्रशव आप्रि शक्ती) सयंोर्ातून होत आहे. या रै्वश्विक 
काम-भार्वनेशी सहभार्व साधण्यासाठी मानर्वाने श्वर्वश्वधयुक्त कामाचार (= कामयज्ञ) िालप्रवला पाप्रहजे. 
प्रवश्विक्रािी र्प्रतमानता या सहभावात्मक कामसाधनेवर अप्रधप्रष्ठत आहे. ही साधना केवळ िप्रतकात्मक 
नाही. वैप्रश्वक कामिेरिा (कॉग्स्मक लस्ट) आप्रि मानवी कामिेरिा (human lust) या एकाि जातीच्या 
आहेत. वैप्रश्वक कामसाधनेला सहभावात्मक प्रक्रया म्हिून प्रवप्रधय क्त मानवी मथै नाला तापं्रत्रकानंी प्रवशषे 
महत्त्व प्रदले आहे. (Sympathetic magic) 

 
रै्वश्वदक आयांची प्रनर्ममती आप्रि प नर्मनप्रमती संबधंीिी यज्ञचक्रकल्पना आप्रि ताांश्विकाांची कामसाधना 

या दोन्हीही प्रवधींमारे् प्राथश्वमक मानर्वाच्या यातुकल्पनाांचेच अश्वधष्ठान आहे. दोन्हीही यातुश्वर्वधीच आहेत. 
आयांचा यज्ञ तेवढा उदात्त, त्यार्रूप; आप्रि तापं्रत्रकािंा कामािार मात्र स्वैरािार असे समजण्यािे कारि 
नाही. आयेच्या यज्ञातही िाथप्रमक अवस्थेत कामािाराला स्थान आहेि. भेद इतकाि की आयेिा 
कामािार हा वामाचार नाही. लैं प्रर्क प्रक्रया दोन्ही प्रवधींत आहे (तंत्रप्रवधी आप्रि यज्ञातील अश्व-राज्ञी 
समार्म) यज्ञातील प्रवधी पाहू रे्ल्यास हे ध्यानात येईल की, दोन्ही प्रवधी स फलीकरि प्रवधीि (fertility 
rites) आहेत. र् िरत्न आप्रि आनंदप्रर्री म्हितात त्या िमािे या प्रवधींना स्वैरािार म्हििे हे 
मानववशंशास्त्रासंबधंीिे अज्ञानि समजाव ेलारे्ल. र्वस्तुतः हा स्रै्वराचार नसून श्वर्विचक्राच्या सातत्यासाठी 
भमूीच्या र्वनस्पती सृष्टीच्या सुफलीकरणासाठी करावयािा यात्वात्मकप्रवधी आहे. काही प्रवधी पूिग होताि 
लैं प्रर्क संबधंावंर कडक बधंने घातली जात. हा स्वैरािार नव्हे. 

 
मूळ यज्ञश्वर्वधी हा संतती, अन्न, पजगन्य इत्यादीच्या िाप्तीसाठी करावयािा सवग समाजािा प्रवधी 

होता. उत्तर काळात यज्ञश्वर्वधी केर्वळ र्वश्वरष्ठ र्वणीयाच्या हातातील अन्न िाप्तीिे साधन बनला. स्वतः 
यज्ञदेवि म्हितो : “आता यापुढे मी तुमच्या अन्नप्राप्तीचे साधन होणार नाही, यावर देव म्हिाले : ‘नाही, तू 
आमच्यासाठी अन्नोत्पादक िंालेि पाप्रहजे ... हे यज्ञा, तू आम्हालंा अन्न रूपाने िाप्त हो¹²!” तापं्रत्रकािंी 
र्वामाचार साधना आप्रि वैप्रदक आयेिी यज्ञ साधना या दोहोंिे उप्रद्दष्ट एकि होते. तंत्र साधना ही आयगपूवग 
भारतीयािंी आहे. या आयगपूवग भारतातील समाज रिना मातृसत्ताक होती; याम ळेि देर्वी सांप्रदाय हाच 
येथील प्रमुख यात्र्वात्मक धमय. याप ढे काही तंत्र गं्रथाचं्या आधारे आयगपूवग भारतातील लोकश्रद्ाांर्वर  
आधाप्ररत तापं्रत्रक प्रवधींिे स्वरूप तपासून पाहू. 

 
तळटीप : (इप्रतहासािायग प्रव.का.राजवाडे : ‘भारतीय प्रववाह ससं्थेिा इप्रतहास’ : ि. ४ पहा) 
 

तंत्रसाधनेत स्त्रीला सवाप्रधक महत्त्व आहे हे प ढील काही काव्यखंडावरून स्पष्ट होईल. यात 
विगजातीलाही महत्त्व नाही. “सवेर् क ग्त्सताया ंवा न क यादवमा न नाम् । प्रस्त्रयं सवग क लोत्पन्ना ं पूजयेद 
वज्रधाप्ररिीम् ॥ चंडाकुलसंभूता ंडाणंबका वा प्रवशषेतः । ज र् ग्प्सत क लोत्पन्नां सेवयन् प्रसप्रद्धमाप्न यात ॥ (ज्ञान 
णसणद्धतंत्र) “स्वचे्याऋत मती शग्क्तःसाष घाद ब म न सशंयः । तस्माता ंपूजयद भक्त्या वस्त्रालंकार भोजनैप्ररप्रत 
॥ प्रस्त्रयो देवाः प्रस्त्रयःिािाः प्रस्त्रयः एवप्रह भषूिम् । स्त्रीिापं्रनन्दा न कतव्या नि ताः क्रोधयेदप्रप ।। देवान् र् रून् 
समभ्यच्यग वदे तन्नोक्तवत्मगना । देव ं स्मरन् प्रपबन् मद्य ं वशे्या ं र्च्यन्न दोषभाक्”॥¹³ (पारानंद सूत्र) या 
श्लोकातं तंत्रसाधनेिे महत्त्वािे प्रवशषे आले आहेत. 

 
तापं्रत्रकािें एक वैप्रशष्ट्य असे की हे लोक वामािारात फक्त दोनि जाती मानतात : एक प रूष 

आप्रि द सरी स्त्री! कोितीही स्त्री तंत्रसाधनेच्यादृष्टीने पप्रवत्रि मानली जाते. तापं्रत्रकाचं्या साधनेत एवढे स्त्री 
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माहात्म्य का व कसे आले असाव?े यािा संबधं भमूीच्या-वनस्पतीसृष्टीच्या स फलीकरिाशी असावा, आप्रि 
या स फलीकरि प्रवधीमध्ये स्त्रीला मध्यवतीस्थान असाव े हे स्वाभाप्रवक आहे. ऋनवेदात अिानक िर्ट 
िंालेली अभृंिीदेवी ही म ळात पुरूष प्रधान यज्ञोपासक समाजातील असणे शक्य नाही. ही येथीलच 
मातृसत्ताक समाजातील असावी अथवा मेसोपोटोप्रमयामध्ये असतानाि तेथील ‘मम योप्रनः अप्स सम दे्र’ असे 
सारं्िाऱ्या देर्वीच्या प्रभार्वाखाली आलेली एखादी आययशाखा येथे आल्यावर याजक समाजाने त्या शाखेिा-
देवी संिदायािा स्वीकार केला असावा. हाि स्थाप्रनक मातृदेवतेचा म्हिजेि अभृंिी देवीचा र्ौरवय क्त 
केलेला स्वीकार! भारतात अनेक प्रठकािी मातृसते्तिे अग्स्तत्व होतेि. स िप्रसद्ध मानववशंशास्त्रज्ञ एहरिेल्स 
याने आपल्या “Mother Right in India” या गं्रथात आपला हा प्रसद्धातं प्रवस्ताराने माडंला आहे. अंभिृीदेवी 
ही आयगपूवेिी महत्त्वािी देवी असावी. याजकानंी (वै.आयग) प्रतिी ऋग्र्वदेात स्र्वीकार केल्याने प्रतिे महत्त्व 
वाढले; आप्रि रै्वश्वदक आयांच्या आक्रमक भशू्वमकेने दडपले गेलेले आययपूर्वय अांभणृीदेर्वीच्या प्रती आक्रमक 
भशू्वमकेने उसळून र्वर आले. यातूनि तापं्रत्रकािंा िभाव इतका वाढला की, वैप्रदक याजकानंी तंत्रशास्त्राला 
श्र तीिा (वदेािंा) दजा प्रदला. तापं्रत्रक साधनेतील लैं प्रर्कप्रवधी आप्रि पंिमकार यावंर लष घ कें प्रद्रत 
करिाऱ्या आनंदप्रर्री आप्रि जैन भाष्ट्यकार र् िरत्न या प्रवरोधकानंी या प्रवधीमार्ील सुिलीकरि णवधीचे 
रहस्यि ओळखले नाही. त्याचं्या दृष्टीने हा केवळ स्वैरािार होता, या वप्ररष्ट विीय पपं्रडतािंा 
कृप्रषससं्कृतीशी संबधं नसल्याने त्यािंा भमूीच्या स फलीकरिासाठी करावयाच्या प्रवधींिा पप्ररिय नसावा. ते 
या प्रवधीकडे केवळ आध्याग्त्मक दृष्टीकोनातून पाहात असावते. थॉमसनने म्हटल्यािमािे प्रवप्रवध भौप्रतक 
ज्ञानशाखािंा प्रवकास होताि अनेक प्रवधी, त्यािंी श्रद्धात्मक उपय क्तता संपल्याम ळे धमाच्या आश्रयाला 
जाऊन बसतात. प्रनरप्रनराळी व्रते, देवीच्या उपासनेमधील आिारप्रवधी; ‘स्त्री’ बनून परमेशािी उपासना 
करिारा मध रा भग्क्तसंिदाय इत्यादींिा अभ्यास केल्यास या कल्पना श्रद्धामंार्ील मूळ वास्तव कोित्या 
िकारिे होते आप्रि ते कोित्या सामाप्रजक - आर्मथक पप्ररग्स्थतीत उदयाला आले होते यािी कल्पना येऊ 
शकते. तंत्रसाधना म्हिजे हजारो वषेपूवीच्या िाथप्रमक अवस्थेतील मानवाला भमूीच्या स फलीकरिाखाली 
आवश्यक वाटिारी यात  साधना (Agricultural magic) असावी. िाथप्रमक मानवाच्या श्रद्धा आप्रि समज ती 
जस जशा बदलत जातात, मािसािे प्रनसर्ग प्रवषयक ज्ञान प्रवकप्रसत होत जाते, तसतसे या मंत्रतंत्रात्मक 
प्रवधींिा शतेीच्या सुफलीकरणाला आर्वश्यकता राहात नाही, परंत  हजारो वषापूवी धान्यबीज पेरल्यापासून 
किीस तयार होईपयंतिी िप्रक्रया मािसाला अज्ञात होती. या काळात धान्य प्रनर्ममतीिी िप्रक्रया मंत्रतंत्राच्या 
सामथ्ययावरि अवलंबून आहे अशी श्रद्धा होती. आजही आश्वदम अर्वस्थेतील समाजािी अशीि श्रद्धा आहे. 
मंत्र तंत्रात्मकप्रवधी प्रशवाय शतेीिे एकही काम होऊ शकत नाही. भारतातील आप्रदम समाजािी अद्यापी 
अशीि श्रद्धा आहे. कू्रकने ‘पाप्युलर श्वरश्वलजन अँड फोकलोअर इन नॉदयन इांश्वडया’ या गं्रथात भयूा, कोळ, 
झभड्ा िदेशातील लोक बरै्ा प रोप्रहता कडून भमूीच्या स फलीकरिािा प्रवधी करवनू घेतात. त्यात 
भमूातेला मद्य-मासंािा नैवैद्य दाखवतात. महाराष्ट्रातील अनेक भार्ातं प्रवशषेतः अनेक आणदवासी 
पट्ट्यात या मंत्र तंत्र प्रवधींना प्रवशषे महत्त्व आहे. िािीन काळात कौप्रटल्याने पेरिीचे मंत्र प्रदले आहेत. सूत्र 
वाङ्मयात शतेीच्या अनेक देवता प्रदल्या आहेत. वैप्रदक आयग भारतात आले आप्रि हळूहळू शतेी व्यवसायाशी 
ज ळवनू घेऊ लार्ले. परंत  या कृषी प्रवषयक मंत्र तंत्रात ‘स्त्री’ला प्रवशषे महत्त्व लाभले. तंत्र साधनेमध्ये 
स्त्रीला जे महत्त्व प्रमळाले त्यािा आप्रि शतेी प्रवषयक मंत्रतंत्राचा संबधं अशािकारे स्पष्ट होतो. ‘वामािार 
िधान’ प्रवधीमध्ये यािे आिखी अप्रधक स्पष्टीकरि होऊ शकेल. 

 
परंत  कृप्रषप्रवषयक मंत्रतंत्रामध्ये स्त्रीला प्रवशषे महत्त्व याव े हे आपल्या दृष्टीने महत्त्वािे आहे. 

तंत्रसाधनेमध्ये स्त्रीला जे महत्त्व आहे त्यािा शतेीप्रवषयक तंत्रमंत्राशी सबंंध दाखप्रवता आल्यास या िश्नािा 
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प्रनिायक उलर्डा होऊ शकेल. ‘वामािारािा पूिग उलर्डा करण्यापूवी कृप्रषप्रवषयक मंत्रतंत्रांिे स्वरूप 
तपासून पाहू 

  
वामाचार आणि कृणिणवियक ताणंत्रक णवधी 
  

“If agriculture was the invention of woman, then it is only logical that agricultural magic 
in its origin should belong exclusively to the province of woman” 

 
D. Chattopadhyaya : Lokayat¹⁴ 

 
िाथप्रमक अवस्थेतील मानवाच्या श्रमप्रवभार् व्यवस्थेिा अपप्ररहायग पप्ररिाम म्हिून कृषी 

कमाणवियक मंत्रतंत्र हे स्त्रीिेि षे घत्र बनले. याम ळे या कायात स्त्रीला महत्त्वािे स्थान लाभले. प्रब्रफॉ फे्रिंर, 
थॉमसन, देवीिसाद या मानववशंशास्त्रज्ञानंी जर्ातील अनेक देशातंील असखं्य प राव े र्ोळा करून 
कृप्रषषे घत्रातील यात साधने संबंधीिा वरील णसद्धातं प्रनिायकप्ररत्या प्रसद्ध केला आहे. समदृ्ध शतेीसाठी 
पजगन्यािी आवश्यकता आहे. बह तेक सवग देशातं तसेि भारतातील अनेक जमातीमध्ये पजगन्यप्रवधीिे 
मंत्रतंत्रात्मक कायग स्त्रीयाकंडेि आहे : द ष्ट्काळातील पजगन्यािी यात्वात्मक िाथगना करिारी महत्त्वािी 
प्रमरविूक सत्तर ऐंशी वषापूवी मी स्वतः पाणहली आहे. एका स्त्रीच्या डोक्यावर पाण्याने भरलेला एक मातीिा 
सस्च्िद्रघट असतो. नाममात्र अधगवस्त्र नेसलेल्या त्या स्त्रीच्या देहावर वृिाची णहरवी पालवी र् ंडाळलेली 
असते. प्रमरवि कीतील सवग स्त्री-प रूष पजगन्य मंत्र म्हित िाललेले असतात. फे्रजरच्या ‘Like produces 
like’ या साधर्मयभ प्रसद्धातंािे ही प्रमरविूक एक उत्कृष्ट उदाहरि आहे. ती स्त्री र्महिजे भूमी, डोक्यावरील 
घट म्हिजे मेघ, सग्च्यद्र असल्याने पाण्यािा भमूीवर (स्त्री देहावर) अप्रभषेक िालू असतो. लोकप्रश्वतभेतून 
व्यक्त झालेली ही एक अप्रश्वतम प्रश्वतमा आहे. पजगन्याम ळे स्त्रीरूप भूमीवर प्रहरवीर्ार पालवी फ ललेली 
होती. इप्रत. राजवाडे याचं्या भाषेत पजगन्यवृष्टीिी ही नक्कल आहे. येथे वामािार नाही. पि हा प्रवधी स्त्री 
िधान प्रवधीि आहे. वामािारात स्त्री पूजा (स्त्री-प रूष संयोर्) असतो. भमूीच्या सुफलीकरणासाठी स्त्रीचे 
सुफलीकरण आर्वश्यक असते. या श्वर्वधीसाठी बहुप्रसर्वा स्त्रीला प्रवशषे महत्त्व आहे. “A fruitful woman 
makes plants fruitful, a barren woman makes them barren”¹⁵ ही श्रद्धा सावगप्रत्रक आहे. प्रनप प्रत्रक 
स्त्रीच्या हाताने रोपे लाव ूनयेत या श्रदे्धमार्ील कल्पना वरील वाक्यात सापं्रर्तली आहे. (साधम्यग प्रसद्धातं) 
जलवृष्टीने र्भगधारिा होते. द्यावा-पृथ्यवी संयोर् आकाशातून होिारे जल (रेन) झसिन (भमूीिे 
स फलीकरि) अशी श्रद्धा आहे. “Australian woman belive they can be impregnated by the rain. A 
Mongol princess conceived through the operation of hailstorm.”¹⁶  

 
बािभट्टाच्या हषगिप्ररत्रातील रािी प्रवलासवती प त्रिाप्तीसाठी रात्री सावगजप्रनक िौकात यतं्रपूजा 

करून नग्न स्नान करते. ही लोकश्रद्धाि आहे, हा प्रवधी तंत्रसाधनेतील एक भार् आहे. तापं्रत्रकािंा 
वामाचार हा या प ढील प्रवधी आहे. मुक्त स्त्री-पुरूि संयोग ही तंत्रसाधनेिी मध्यवती कल्पना आहे. 
तापं्रत्रकानंी सवग प्रवधी संध्या भािेत (र्ूढ भाषा) माडंला आहे. याला लता साधना असे नाव आहे. महाराष्ट्र, 
कनाटक, आधं्र, केरळ, पूवग भारतात आसाम इ. कें द्रात देवीच्या मतूी ऐवजी योनी पूजाि केली जाते. उत्तर 
कालात यािे उन्नयन करून देवीिी पूिग मतूी करण्यात आली. (डॉ. रा. झि. ढेरे यािें लज्जार्ौरी हे प स्तक 
पहा.) तरीही आज आसाम मधील कामाख्या मपं्रदरात योनीपूजाि होते. केरळ मध्ये ‘णत्रपुरवस्तु’ नावािा 
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देवीिा रजःस्त्राव णवधी असतो. त्या काळातील देवीिे वस्त्र िाप्त करून घेण्यासाठी भक्त जनािंी र्दी होत 
असते. 

 
उत्तरकालात तंत्रप्रवधीतील सुिलीकरिणवधीचे महत्त्व कमी होत रे्ले. तेव्हापासून या प्रवधीला 

धार्वमक रूप आले आप्रि त्यातं केवळ लैं प्रर्क प्रवधीला, पंिमकराला (मद्य, मासं, मथै न, मत्स्य, म द्रा) 
महत्त्व आले. भमूीच्या स फलीकरिा ऐवजी मोष घ-म क्ती हे तापं्रत्रकािें उप्रद्दष्ट िंाले. ही तंत्रसाधनेिी प्रवकृती 
आहे. पि आियग असे की काही वषा पूवी पयंत ग्रामीि भार्ातील कृषीव्यवसायात िप्रतकात्मक स्वरूपात 
वनस्पती सृष्टीिा स फलीकरि प्रवधी केला जात होता. काही काही समाजात तर पेरिीपूवी हे सामूप्रहक 
मथै न प्रवधी आिरले जातात. एक पप्रत-पत्नी पद्धती अग्स्तत्त्वात येण्यापूवीच्या समहू प्रववाहािा हा अवशषे 
आहे. पेरू देशातील प ढील आिार पहा : “Men and Woman assembled naked and ran a race and 
every man had intercourse with the woman he caught”¹⁷ अनेक देशात शेतीच्या सुिलीकरिासाठी 
असेि णवधी सापं्रर्तले आहेत. पि १९ व्या शतकात महाराष्ट्रात (शतेीचा सांबांध नसतानाही) घट-कंचुकी 
पद्धतीने सामपू्रहक समार्म कमग आिरले जाई. हा णवधी नव्हे. ही मोष घासाठी िाललेली कामक्रीडा होती. 
(लोकणहतवादींनी या कामक्रीडेिा प्रनषेधपूवगक उल्लखे केला आहे.) 

 
भारतातील देवी संिदायात ‘स्त्री’ िे प्रवशषे महत्त्व आहे. हे या पूवी आपि पाप्रहले आहेि. 

महाराष्ट्रातील देवी उपासनेिे अवलोकन केल्यास हे स्त्री माहात्म्य सहज ध्यानात येऊ शकतल. मातापूर 
(माहूर), त ळजापूर, कोल्हापूर ही देवस्थाने शग्क्त-उपासना कें दे्र आहेत. िक्रधर स्वामींच्या भक्तानंी 
साधनेसाठी ‘आम्ही कोठे वास्तव्य कराव’े असे प्रविारले असता िक्रधरानंी सापं्रर्तले : “कानड 
देशाःतेलंगि देशाः न विाव े : ते णविय बहल देशः तेथे अवधूत मान्य : महाराष्ट्री असाव े : माताप रा 
कोल्हाप रा न विाव े: प्रतये साप्रभमाप्रनये स्थाने : साधकाप्रस प्रवघ्न करीती¹⁸, या देवता उग्र आहेत. कनाटक, 
आंध्र, ताप्रमळनाडू या दप्रष घि भारतातील सात भणगनींचे माहात्म्य आजही तेथील लोकाचं्या पूजाप्रवधी मध्ये 
प्रदसून येते. भमूीिे स फलीकरि, पजगन्यप्रवधी, बालरोर्ािें प्रनवारि, इ. कामे या देवताचं्याकडे असतात. 
या देवताचं्या पूजाप्ररिी आपल्या मंत्रसामथ्ययाने, प्रवप्रशष्ट प्रवधीने या र्ोष्टी घडवनू आितात, अशी भाप्रवकािंी 
श्रद्धा असते. इप्रजप्तिी रािी स्वतःि प जारीि होती. िािीन काळी या प्रवधीसाठी देर्वदासी श्वनयुक्त 
केलेल्या असत. मंप्रदराच्या आवारात या श्वर्वधीकायासाठी देर्वदासींची (Religious Prostitutes) 
श्वनर्वासस्थाने बाांधली जात असत. कनाटकातील यल्लमादेर्वीच्या भक्तीणी-जोगश्वतणी या वामािार 
प्रवधीसाठीि आपले सारे जीवन व्यतीत करतात. उत्तरकाळातं जेव्हा पुरुषप्रधान सांस्कृतीने मातृसत्ताकाची 
जार्ा घेतली तेव्हा हळू हळू धार्ममक (यात्वात्मक) प्रवधी स्त्रीयाचं्याकडून प रुषाकंडे आले. परंत  हा बदल 
होण्याला श्वकत्येक शतके लागली. मध्यंतरीच्या काळात प रूषानंा प्रस्त्रयाचं्या या षे घत्रात पाऊल टाकताना 
‘स्त्री’ होऊनि याव ेलारे्. िारंभी तर प रूषाला खरोखरीि स्त्री बनाव ेलारे्. एप्रशया मायनरमधील प्रसप्रबल 
देवतेिे प जारी पौरूषािे खच्चीकरि करूनि देवीिे प जारी बनू शकत. आपल्याकडील देवीभक्त देर्वीचे 
पुजारी ‘स्त्री’ बनूनच देर्वीचे पुजारी होऊ शकत. स्त्री िमािे केस वाढवायिे, क ं कवािा मळवट भरायिा, 
िोळी-ल र्डे पप्ररधान करायिे. नंतरि प रूषाला देवीिी प जारीि होऊनि यावे लारे्. To change the 
dress is to change the Sex’ असा सोयीस्कर मार्ग काढण्यात आला. माहूर-तुळजापूर येथील देर्वी-
पुजाऱयाांना ‘भतू्त्या’म्हटले जाते. एकनाथानंी ‘भ त्त्यािे’ केलेले विगन सवगश्र ति आहे. मप्ररआईिा पोतराज 
असाि स्त्री बनून देवीिा भक्त बनलेला असतो. जर्ातील सवग देवीसंिदायातूंन ही स्त्री बनून देवीिी 
(स्त्रीतत्त्वािी) उपासना करिारे संिदाय उदयाला आले. “र्वामाभतू्त्र्वा यजेत् परम्”¹⁹ हे सूत्र काही 
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संिदायानंी िस्थाप्रपत केले. यातूनि मध राभक्तीिा संिदाय उदयाला आला. र्वनस्पतीसृष्टीच्या 
सुफलीकरणाची कल्पना लोप पार्वली आश्वण स्त्री साधनेतून मोक्ष अथर्वा श्वनर्वाण हे उश्विष्ट पुढे आले. 

 
तंत्रसाधना आणि बौद्ध धमभ 
 

बौद्ध धमाच्या पप्ररभाषेत प्रलप्रहलेले अनेक गं्रथ उपलब्ध आहेत. ‘प्रज्ञोपायणव-णनश्चयणसद्धी’ या बौद्ध 
गं्रथातील प्रसद्धी म्हिजे तापं्रत्रकांिा स्त्री-प रूष संयोर्ि. िज्ञा हे स्त्रीत्त्व आप्रि उपाय हे प रूषत्त्व याचं्या 
संयोर्ाने महास खािी िाप्ती होते (प्रनवाि) कामवज्रयानी या संिदायाने वैप्रश्वक कामप्रक्रयेशी सहभाव 
साधिे हेि आपले अंप्रतम उप्रद्दष्ट ठरप्रवले. शरीर अमर करिारा देहर्वाद ही तांि साधनेतूनच प्रनमाि िंाला. 
यासाठी रसायनािी योजना केली जाऊ लार्ली. तापं्रत्रकानंी - वज्रयानी बौद्धानी, सहजवैष्ट्िवानंी 
अमरत्त्विाप्तीसाठी कायासाधनेिा मार्ग शोधून काढला. रसायन अथवा पार-द प्रवदे्यिा स्वीकार केला. 
योर्ी-योप्रर्नींच्या कायासाधनेिा शवेट कामसाधना हाि असे. अमरत्र्वाची सत्र्वपरीक्षा योश्वगनीशी होणाऱया 
समागमानेच समजिार. पारा म्हिजे प्रशवािा झबदू. त्यािे रसायन मन ष्ट्याला अमर करण्यास समथग आहे. 
िक्रधरानंी योप्रर्नी बहुडी आप्रि कामाख्या याचं्या रणतस्पधेचा उल्लखे केला आहे. पि रसायनापेष घा 
णशवशस्क्त सामरस्य हे अप्रधक िलदायी ठरले.  नाथसंप्रदायी योनयानंी या मार्ािाि अवलंब केला. 
बह तेक सवग नाथयोर्ी प्रसद्ध आपल्या जवळ एक महामुद्रा (योप्रर्नी) बाळर्तात. मत्स्येंद्रनाथ यासाठीि 
कामरुपात जाऊन राप्रहले. “कामरूपे इदांश्वर्वद्या योश्वगनीनाम् गृहे गृहे” अशा िकारे भमूीच्या 
स फलीकरिासाठी कग्ल्पलेल्या कामसाधनेिे रुपांतर मोष घसाधनेमध्ये िंाले. पि ही सवग मंत्रतंत्रात्मक 
(यात्वात्मक) साधना त्याज्य, अनैप्रतक, झनद्य ठरप्रवण्यािा ियत्न िथम महाराष्ट्रात स रू िंाला. ज्ञानदेवानंी 
सवगिकारच्या व्रत वैकल्यावर, यज्ञाप्रद कमभकाडंावर अत्यतं कठोर शब्दातं िहार केला. णवज्ञानाच्या अभावी 
सवग समाजाला शुद् कमययोगप्रधान भक्तीच्या मानर्वतार्वादी मागार्वर आणण्याश्वशर्वाय अन्यमागयच नव्हता. 
नवव्या अध्यायात यज्ञकमभ आप्रि याणज्ञक यािें विगन अत्यंत कठोर आहे. िथम त्याचं्या ज्ञानािा ज्ञानदेव 
र्ौरव करतात. “यजन करता कवप्रतके । प्रतही वदेािंा माथा त के । प्रक्रया फळेझस उभी ठाके । प ढा ंजेया ॥ 
ऐसे प्रदप्रष घत जे सोमप । जे आपिणच यज्ञाचे रूप । प्रतझह तेया पुण्याचेणन नावंे पाप । जोणडलें  देखै ॥” ९-३०४-३०६ 
आप्रि प ण्यािा लेश संपल्यावर त्यािंी अवस्था कशी होते ते सारं्तात; “जैसा भाणडचा कवडा विेे । मग 
दारही चेपंुनै ये तेयािे । ऐसे लाप्रजरवािे दीप्रष घतािें ॥ काइ साधंो ॥ ९-३२६ ²⁰ 

 
सोमप दीप्रष घताचं्या र्ौरवात उपहासही आहे. यात्वात्मक तंत्रसाधना, यज्ञाप्रद कमगकाडें, त्यािंी 

श्रद्धात्मक उपयुक्तता संपताि त्यानंी समाजाला प्रवनाशाच्या कड्ावर कसे खेिनू आप्रिले होते यािे 
भेदक विगन अनेक इप्रतहासकारानंी, प्रविारवतंानंी केले आहे. एम्.एन.रॉय म्हितात : “After the 
downfall of Buddhism the Country found itself in a worse state of economic ruin, political 
oppression, intellectual anarchy and spritual chaos. Practically the entire society was involved 
in the trag process of decay and decomposition”²¹ वैज्ञाप्रनक दृष्टीकोनि या भयावह पप्ररग्स्थतीतून 
भारताला वािव ू शकला असता, धमभसुधारिा (Reformation), ज्ञानािे, प्रवदे्यिे प नरूज्जीवन 
(Renaissance) यानंीि धमगभ्रष्ट िंालेल्या य रोपला भ्रष्ट धमाच्या र्तेतून बाहेर काढले. भारतात हे होऊ 
शकले नाही. यािी मीमासंा स्वतंत्रि करायला हवी. महाराष्ट्रात ज्ञानदेव-त काराम या थोर य र्प रूषानंी 
धमगस धारिेिे कायग स रू केले; आप्रि उत्तर िदेश, बंर्ाल, प्रबहार, ओप्ररसा, काही िमािात पप्रिम भारत या 
िदेशातं भस्क्तमागाला आलेल्या काव्यात्म आणि कलात्मक णवकृती पासून महाराष्ट्राला वाचणवले. 
िौदाव्या-पंधराव्या शतकात हेच धमभसुधारिेचे कायभ संत रामानंद आप्रि त्यािंा प्रशष्ट्य संत कबीर यानंी 
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उपासनेचे दैवतच बदलून टाकून पुढे चालू ठेवले. हा सारा इप्रतहास अत्यतं क्लेशदायक आहे. 
महाराष्ट्रातील कमगयोर् िधान भग्क्तसंिदायानें भारताला नवी प्रदशा दाखप्रवली. सतराव्या शतकात 
प्रशवाजीराजानंी जी राजकीय क्रातंी केली, त्या घटनेिे ममग स्पष्ट करताना न्या. रानडे म्हितात : 
Itwasnotmere Political Revolution that Stirred Maharashtra towards the close of the Sixteenth 
and the Commencement of the Seventeenth Century. The Political revolution was preceded 
and in fact to some extent by a Religious and social upheaval which moved the entire 
population.”²² - 

 
न्या. म. र्ो. रानडे. 

◈◈◈ 

 

प्राचीन लोकजीवनातील 

मंत्र - तंत्रात्मक णवधी 
(टीपा) 
 
१. जॉजग थॉमसन : Religious 
२. इ. स. ५०० हा या भिूदेशािा ज न्यात ज ना उल्लखे. 
३. फे्रअर (श्रेष्ठ मानववंश शास्त्रज्ञ) : Golden Bough ११ खंड - (सपं्रष घप्त खंड ३) 
४. फे्रअर (श्रेष्ठ मानववंश शास्त्रज्ञ) : Golden Bough ११ खंड - (सपं्रष घप्त खंड ३) 
५. राजवाडे प्रव. का. ‘भारतीय प्रववाह ससं्थेिा इप्रतहास’. 
६. ईग्प्सत घटनेिे अन करि अर्र नक्कल (राजवाडे) करिे (सहभाव) 
७. Bernal J. D.: Science in History Giles, Briffault इ. अनेक मानववंशशास्त्रज्ञानंी या प्रविाराला असखं्य प रावे देऊन हा  प्रसद्धातं उिलून 
धरला. 
८. झसध  ससं्कृतीमध्ये सापडलेल्या िप्रतमेने माकंडेय प रािातील विगन साथग ठरले. हे विगन जि  ते िप्रतमाप्रशल्प पाहूनि केले की काय  असे 
वाटावे. 
९. अंभिृी देवीच्या प्रवधानाने ही देवता-वैप्रदक देवताशास्त्राशी सबंंप्रधत नाही हे अर्दी स्पष्ट प्रदसते. (वै. यज्ञ मध्यय र्ीन तंत्र आप्रि  ज्ञानेश्वर ििीत 
भग्क्तयोर् (५·८४) स.रा.र्ा. 
१०. आर. पी. िंदा : Indo Aryan Races 1916 
११. ज्ञानदेव : अमृतान भव 
१२. टीप ६ पहा. 
१३. प्रविारमंथन : डॉ. स. रा. र्ाडर्ीळ : लेख ८ वा पाहा (मध्यभारतातील मंप्रदर प्रशल्प) 
१४. ऐतरेय ब्राह्मि (तृतीय पंप्रिका) यज्ञो वै देवेभ्यो ऽ न्नाद्य म दक्रामंत्त ेदेवा अब्र वन्यज्ञो वै नो ऽ न्नाद्यम द्रक्रमीदग्न्व मं यज्ञमन्नमग्न्वच्यामेप्रत ॥ (अन्नाद्य 
= भष घिीय अन्न) “वैप्रदकयज्ञ मध्यय र्ीन तंत्र आप्रि ज्ञानेश्वर ििीत भग्क्तयोर्”. डॉ. स.रा.र्ाडर्ीळ (ि. १ ले पहा) 
१५. वरील गं्रथ (टीप १४) मध्यय र्ीन तंत्रसाधना : पृ १२९ आप्रि पृ. १३४ 
१६. देवीिसाद िटोपाध्याय : Lokayat ि. ४ थे 
१७. फे्रिंर : G. B. 28 - 9 
१८. डॉ. स.रा. र्ाडर्ीळ : लोकायत ८७ 
१९. हा ियोर् (घट - कंि की) १९ व्या शतकातही अनेक शहरातं केला जात असे. (लोकप्रहतवादींनी यािा उल्लखे केला आहे.) धमगश्रदे्धने ही म क्त 
कामक्रीडा केली जाई. (शाक्तपंथ). 
२०. ‘वामाभ त्वायजेत् परं:’ (आिारभेद-तंत्र) - वामा म्हिजे स्त्री बनूनि परेशािी उपासना केली पाप्रहजे. हा सिंदाय उत्तरिदेश आप्रि पूवग बंर्ाल या 
िदेशात म ख्यतः वाढला. (मध राभक्ती). महाराष्ट्रात सतं र् लाबराव महाराज हे एकमेव या सिंदायािे अन यायी होऊन रे्ले. केवळ िेमभक्ती 
म्हिजे मध राभक्ती नव्हे. राधा, मीरा यािंी भक्ती मध राभक्ती नव्हे. श्रीकृष्ट्िािी भक्ती करावयािी तर स्त्रीि बनले पाप्रहजे. म ख्य मठाप्रधपती राधा 
बनतात. आप्रि आठ अन यायी भक्त राधेच्या सख्या बनतात. ही मध राभक्ती. 
२१. ज्ञानेश्वर : ज्ञा. अ. ९·३२६ 

२२. या राधाकृष्ट्ििेमाला नवीनि कलाटिी प्रमळाली. राधा ही कृष्ट्िािी पत्नी की िेयसी? कोिते िेम श्रेष्ठ? पत्नीिे की, िेयसीिे? िकरि 
कािंीच्या न्यायालयात रे्ले. सवग य ग्क्तवाद ऐकून कािंींनी परस्त्रीिे-िेयसीिे िेम श्रेष्ठ असा प्रनिगय प्रदला. या प्रवषयावर (परकीयािेम) अत्यंत 
स दंर-मनोहर काव्य झहदी-बंर्ाली भाषातं प्रलप्रहले रे्ले. सपूंिग उत्तर-पूवग िदेश या प्रवकृत पि स दंर आप्रि म नध करून सोडिाऱ्या काव्याने िंपाटून 
रे्ला होता. भारतीय मनािीही प्रवकृती होती. (एस. के. डे : ‘Vaisnava Faith and Movement’ - एम्. केनडी : ‘Chaitanya Movement’ - स. 
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रा. र्ाडर्ीळ : ‘वै. यज्ञ - मध्यय र्ीन तंत्र आप्रि ज्ञानेश्वरििीत भग्क्तयोर् ि. ४ थे / पृ. ८४) या प्रवकृतीतून समाजमन ताळ्यावर आिण्यासाठीि 
सतं रामानंद आप्रि सतं कबीर यानंा उपासना दैवत बदलून (राधा-कृष्ट्िा ऐवजी श्रीराम हे दैवत समाजाप ढे ठेवनू) भक्तीमार्ाला नव ेवळि लावाव े
लार्ले. 

 

◈◈◈ 
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४. आणदम जीवन आणि लोकससं्कृती : परस्पर अनुबंध 
 

- डॉ. सुधीर रा. देवरे 
 

१) प्रास्ताणवक 
 
‘आप्रदम जीवन आप्रि लोकसंस्कृती: परस्पर अन बधं’. खरे तर हा एका स्वतंत्र गं्रथािा प्रवषय आहे. 

पि तो एका लेखात र्ोठवायिा होता आप्रि तोही त टप जं्या कालावधीत पूिग करुन द्यायिा होता. म्हिनू 
आटोपशीर लेखाच्या दृष्टीनेि संदभग साधनािंी ज ळवाज ळव करुन लेख पूिग करावा लार्ला. काल 
मयादेम ळे संदभगगं्रथािंी कमी, त्याम ळे स्वतःच्या पूवग अभ्यासावरि प्रवसंबनू हा लेख पूिग करावा लार्ला. 
म्हिून लेखात उिीव वा त्र टी राहण्यािी शक्यता मी स्वतःि रृ्हीत धरलेली आहे. 

 
१·१) णवियाची व्याप्ती 

 
आज आप्रदम जीवन एखादा-द सरा अपवाद वर्ळता पृथ्यवीवर आढळिार नाही. पि या आप्रदम 

जीवनाच्या स्पष्ट ख िा फक्त डोंर्रकपारीत राहिाऱ्या आप्रदवासींति नाहीत, तर प ढारलेल्या समाजातही 
स्पष्टपिे आढळतात. लोकपरंपरा, लोकोत्सव, लोकदैवते, उपासनापध्दती, श्रध्दा, रुढी, समज-
अपसमज आदींतून आप्रदम जीवनाच्या ख िा आपि परंपरेने जतन करीत आलोत, हे स्पष्ट करता येते. 
यासाठी आप्रदम जीवन म्हिजे काय, ते समजून घेतले पाप्रहजे. तत्कालीन मानवािे ज्ञान-मानप्रसकता 
आप्रि तेव्हािे सृष्टीप्रनयम समजून घ्याव ेलार्तात. प्रनसर्ग अन भव समजून घ्यावा लार्तो आप्रि या समग्र 
अभ्यासातून तत्कालीन मानवी जीवनात काय उलथापालथ वा कायापालट िंाला असावा यािा तकग  करता 
येतो. काही उपोद बलक प राव्यानंी या तकाच्या प्रशडीवरुन प्रनष्ट्कषग व अन मानापयंतही पोिता येते. 

 
२) आणदमता 

 
उत्क्रातंीअवस्था पूवीच्या आप्रि उत्क्रातंी अवस्थेतल्या मानवािा आपि आप्रदमानव या नावाने 

उल्लेख करतो. आप्रदमानवाला शपेटी होती की नाही हा िश्न मानववशं शास्त्रज्ञाचं्या अखत्यारीत असला 
तरी, आप्रदमानव आप्रि इतर पश  याचं्यात फक्त दोन आप्रि िार पाय एवढाि फरक असावा, असे आपि 
म्हिू शकतो. त्यािे उच्चार, ध्वनीही इतर पश पेंष घा वरे्ळे आप्रि त्याचं्यात थोडी प्रवप्रवधता असावी. मात्र 
ह ंकार- उच्चारात खूप प्रवप्रवधता असेल असेही म्हिता येत नाही. 

 
२·१) यातुणवद्या 
 

आप्रदमानव थंडी, ऊन, पाऊस आप्रि जंर्ली पश पंासून सरंष घि प्रमळाव ेम्हिून प्रनवाऱ्यासाठी डोंर्र 
कपारीतल्या आयत्या र् हामंध्ये राहू लार्ला. प्रशकार करण्यापूवी तो प्रविारही करु लार्ला. र् हेतून 
प्रशकारीला बाहेर पडण्यापूवी कशािी प्रशकार करावी या प्रविारातून तो र् हेच्या झभतीवर उपलब्ध असलेल्या 
दर्डानंी प्रित्र काढण्यािा ियत्न करु लार्ला. ज्या िाण्यािी प्रशकार करायिी, असे तो मनोमन ठरवीत 
असे, त्या िाण्यािे अिक िीदार दर्डानंी, िंाडाचं्या काठ्यानंी, िंाडाच्या पाल्याच्या रसाने प्रित्र काढीत 
असे. वरे्वरे्ळ्या मातीने त्या प्रित्रानंा रंर्ही देत असे आप्रि तोंडाने अर्म्य उच्चार काढून तो त्या प्रित्रािी 
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प्रशकार करीत असे. (हे अर्म्य उच्चारि अप्रलकडे स र्म्य होऊन ‘मंत्रोिार’ म्हिून ओळखले जातात). 
आप्रि मर् ित्यष घ प्रशकारीसाठी आप्रदमानव र् हेबाहेर पडत असे. ही जी त्यािी प्रिते्र वा प्रशल्पे काढून प्रशकार 
करायिी मानप्रसकता होती, प्रतला ‘यात प्रवद्या’ म्हिून ओळखले जाते. ज्या िाण्यािी प्रशकार करायिी 
त्याच्या िप्रतमेिी प्रशकार िंाली, की ित्यष घ प्रशकारही प्रमळेल अशी या प्रवधीमार्िी समजूत होती. 

 
ही यात प्रवदे्यिी पध्दत म्हिजेि आप्रदमानवािी पप्रहली प्रनर्ममती - पप्रहली कलाकृती होय. परंपरेने 

या प्रवदे्यिा प्रवकास होत रे्ला आप्रि प ढे या र् हामंधील प्रित्रा-प्रशल्पानंा आपि र् फंा-लेण्यातंील ‘कलाकृती’ 
म्हिून संबोधू लार्लो. 

 
२·२) णशकारी ते शेतकरी  
 

पश त्वातून मन ष्ट्यत्वात आल्यावर मानवाने आपल्या मलूभतू र्रजाकंडे डोळसपिे लष घ प्रदले. 
त्याला अन्नाबरोबरि प्रनवाऱ्यासाठी र् हाही सापडू लार्ल्यात. आप्रदमानवािे तत्कालीन अन्न म्हिजे कंद, 
फळे, वनस्पतींिा पाला, फ ले आप्रि प्रशकारीतील िाण्यािें कचे्च मासं. प्रशकार करण्यासाठी तो अिक िीदार 
दर्ड वापरु लार्ला. लाबं काठी, अिक िीदार दर्ड हीि त्यािी पप्रहली हत्यारे. या हत्यारानंा तो प जू 
लार्ला. 

 
अिक िीदार दर्डाने आप्रदमानवाला जप्रमनीतील कंदम ळेही खोदून काढता येत असत. या 

अिक िीदार दर्डातूनि प ढे नांर्रािी प्रनर्ममती िंाली, जमीन नारं्रुन शतेी करण्यासाठी, बीज 
पेरण्यासाठी. 

 
आप्रदवासी प्रशकारी आप्रि ग्रामीि शतेकरी यािें भावप्रवश्व एकि असल्यािे जािवते. आजिा 

शतेकरी स रुवातीच्या आप्रदमकाळापासून भटका प्रशकारीि होता. शतेकरी िंाल्यापासून तो ग्स्थर िंाला. 
इ.स.पू. ३० हजार वषापयंत मानव िाथप्रमक अवस्थेत होता. िािीन अश्मय र्ातील मानव हा प्रशकारी होता. 
वन्य फळे, कंदम ळे, िंाडपाला यािंाही तो अन्न म्हिून उपयोर् करत असला तरी िाण्यािंी प्रशकार करुन 
कच्चा मासंाहार करिे, हेि त्यािे म ख्य अन्न होते. त्यािी दर्डािी हत्यारे जसजशी स धारत रे्ली, तसतसा 
तो िभावी प्रशकारी होत रे्ला. म्हिून आजही ‘शतेकरी’ न िंालेले आप्रदवासी प्रशकारीि आहेत. 

 
कालातंराने दर्डाचं्या नैसर्मर्क हत्यारािंी मयादा आप्रदमानवाला जािव ूलार्ली. त्याने दर्डानेि 

दर्डावर प्रवप्रशष्ट आकार देण्यासाठी आघात केले. या आघातातून आप्रदमानवाने स्वप्रनर्ममत दर्डािंी हत्यारे 
तयार केली. या हत्यारानंीि दर्ड कोरुन प्रशल्पे तयार केली. दर्डावंर ओबड-धोबड आकारािी प्रशल्पे 
तयार िंालीत, तशी ती त्याने लाकडावंरही तयार केली. यातूनि प्रशल्पकलेिा उर्म िंाला. मानवािा 
जसजसा भौप्रतक आप्रि वैज्ञाप्रनक प्रवकास होऊ लार्ला, तशा नवनवीन साधनानंी या कलेिा प्रवकास होत 
रे्ला. या आप्रवष्ट्कारातूंनि िािीन मानवाच्या भावप्रवश्वािी कल्पना येते. या आप्रवष्ट्कारावंरुन सहज नजर 
प्रफरवली तरी आपल्या लष घात येते की, हे भावप्रवश्व कोरिाऱ्या कलावतंािे मनोर्त हे प्रशकाऱ्यािे मनोर्त 
आहे. आप्रदमानवािा जसजसा प्रवकास होत रे्ला तसतसे जेविाव्यप्रतप्ररक्त काही बौध्प्रदक र्ोष्टी त्याला 
स िू लार्ल्या. 
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मानवाला मन ष्ट्यत्व प्रमळाल्याने त्याला लाज उत्पन्न िंाली आप्रि वस्त्र म्हिून तो िंाडाचं्या साली, 
पानं वापरुन आपले अंर् िंाकू लार्ला. 

 
अन्न, वस्त्र आप्रि प्रनवारा या र्रजािंा िश्न स टल्यावर आप्रदमानवाला अवातंर वळे प्रमळू लार्ला. या 

म लभतू र्रजावं्यप्रतप्ररक्त तो रात्री सम हाने एकत्र जमू लार्ला. दरम्यान त्याला जंर्लात अननी सापडला. 
अननी राखून ठेवण्यासाठी रात्री तो जार्ू लार्ला. प्रवप्रशष्ट ध्वनीच्या आवाजात अननीभोवती फेर धरुन नृत्य 
करु लार्ला. अन षंर्ाने मानवाला वाद्य, संर्ीत, कप्रवता, नृत्य, प्रशल्प, प्रित्र आदी र्ोष्टींिा हळूहळू 
साष घात्कार होऊ लार्ला. आज ज्या कलाकृतींना आपि लोकनृत्य, लोकर्ीत, लोकधून, लोकवाद्य आदी 
संज्ञानंी ओळखतो, त्यािंा उर्म आप्रदम मानवाच्या वरील जीवन धाटिीत आहे. तरीही आप्रदम मानव 
िवृत्तीने प्रशकारीि होता. कालातंराने एक वर्ग शतेकरी होऊन ग्स्थरस्थावर िंाला. तर द सरा वर्ग डोंर्र 
कपारीत राहून भटक्या अवस्थेत आप्रदवासी प्रशकारीि राप्रहला. आजही दसऱ्याच्या प्रनप्रमत्ताने शतेीच्या 
अवजारािें पूजन हा िािीन प्रशकारी जीवनािा पर्डा असावा. 

 
तक्ता क्रमाकं : एक 

 

 
 

 
२·३) प्रािी आणि वृि 
 

आप्रदमानवाच्या उत्क्रातंी काळात प्रनसर्ग, प्रनसर्ातील िािी आप्रि वृष घवलेी हेि त्यािे भावप्रवश्व 
होते. त्यािे अन्न या प्रनसर्ातील िािी आप्रि वृष घापंासून त्याला उपलब्ध होत असे. म्हिून प्रनसर्ातील पश , 
पष घी आप्रि वृष घाशंी आप्रदमानवािे साहियग प्रदसते. हे साहियग परस्पर िेमािे नसून संघषािे आहे. मानव 
पश पेंष घा शक्तीने द बळा. अशावळेी तो आपल्यापेष घा शक्तीशाली िाण्यािी प्रशकार आपल्या ब ध्दीकौशल्याने 
करु लार्ला. झहस्त्र िाण्यापंासून त्याला भीती वाटत असे. पि अशा िाण्यानंा घाबरुन लपून बसण्यापेष घा 
कपटाने त्यािंी प्रशकार करण्यात तो वाक् बर्ार िंाला. अशा आपल्यापेष घा बलाढ्य िाण्यावर प्रशकार करुन 
प्रवजय प्रमळवला की तो प्रशकारी नृत्य करीत असे. एकया-द कयाने अशी प्रशकार करिे अवघड 
असल्याने तो ही प्रशकार सम हाने करु लार्ला आप्रि सम हाने मासंभष घि करुन आनंदाप्रतशयाने साम प्रहक 
नृत्य करु लार्ला. आजही आप्रदवासीत अशी प्रशकार नृत्ये अग्स्तत्वात आहेत. 
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वृष घापंासून आप्रदमानवाला फळे, पाला, फ ले, कंद प्रमळत असत. म्हिून तो अशा िंाडाचं्या 
पप्ररसरात रमू लार्ला. अशा िंाडािंी प्रनर्ा राखू लार्ला. यातून त्याला औषधी िंाडािंी माप्रहती िंाली. 
लाकूड प्रमळू लार्ले. उन्हात श्रमपप्ररहार करता येऊ लार्ला. मोहाच्या िंाडासंारखी मादक नशा उत्पन्न 
करिाऱ्या िंाडािंाही त्याला शोध लार्ला. 

 
आजही आप्रदवासी भार्ात प्रवप्रवध औषधी वनस्पती उपलब्ध आहेत. अनेक आप्रदवासी ह्या वनस्पती 

जतन करुन आजारापासून म क्ती प्रमळवतात. ही परंपरा आजकालिी नसून आप्रदम काळापासून, 
प्रपढ्यापं्रपढ्यापंासून ती जतन केलेली आहे. आप्रदम पूवगजािंाि तो वारसा आहे. 

 
२·४) णनसगभ आणि कला  
 

प्रनसर्ातही स्वयंभ ूकलातत्व े असतात. प्रनसर्ातील सषृ्टीमान्य रूपाला सौष्ठव असते. सृष्टीमान्य 
आप्रवष्ट्कारामंध्ये सूक्षम वाक असतो. स्पंदन असते. सृष्टीमान्य आप्रवष्ट्कारात शक्ती, र्प्रतमानता, 
अप्रनयप्रमतपिा, लवप्रिकता असते. नैसर्मर्क आप्रवष्ट्कार आप्रि लोकाप्रवष्ट्कार याचं्यात साम्य आढळते. 
कारि या सृष्टीत राहिारे ‘लोक’ प्रनसर्ग अंप्रर्कारतात. नव्हे, मािूस हा नैसर्मर्क आप्रवष्ट्कारािाि एक 
अप्रवभाज्य भार् असल्याने त्याच्या आप्रवष्ट्कारातून प्रनसर्गि द्दर्ोिर होत असतो. 

 
प्रनसर्ग आप्रि कला या परस्परपूरक घटना आहेत. झकबह ना अथारं् सम द्र, उत्त ंर् पहाड, नद्या, 

मोठमोठी सरोवरे, आकाश, ग्रह, तारे, सूयग, िंद्र, िंाडे, पश , पष घी, मानव आदी सवग सजीव सृष्टी आप्रि 
प्रनसर्ातील पार्मथव र्ोष्टी या प्रनसर्ाच्या महान कलाि आहेत. सृष्टीत आज ििंड िमािात लोकसंख्या 
वाढूनही कोितेही दोन मानव एकसारखे नाहीत ही प्रनसर्ािी अजब कला आहे. 

 
प्रनसर्ातील अनेक घटक आप्रि मानवप्रनर्ममत कला यािंा परस्पर संबधं असतो, हे पाहण्यासाठी 

प्रनसर्ातील कोिकोिते घटक वा आप्रवष्ट्कार, कलात्मक आप्रवष्ट्कार ठरतात हे पाहिे अर्त्यािे वाटते. 
कला हीि म ळी प्रनसर्ाच्या अन करिातून जन्माला आली, असे प्रवधान करायला हरकत नसावी. मानवाला 
कलादृष्टी प्रनसर्ानेि प्रदली. प्रनसर्ािे अन करि करीत मािसाने दर्डावर, भ जगपत्रावंर िप्रतकृती कोरुन 
पाहण्यािा ियत्न केला आप्रि यातूनि कला अग्स्तत्वात आली. मर् ती पप्रहली कला प्रशल्पकला असेल, 
प्रित्रकला असेल वा अन्य कला असतील; पि कलेिे धडे प्रनसर्ाकडूनि प्रर्रप्रवण्यात आले आहेत असे 
सहज लष घात येते. पवगतािें मोठमोठे कडे, मोठमोठे वृष घ, त्या वृष घािंा प्रवप्रशष्ट वाक, नद्या, नद्यािंी 
वाकवळिे, ढर् भरुन आलेले आकाश, पडिारा पाऊस, िमकिाऱ्या प्रवजा अशी दृश्य पाहून आपि सूक्षम व 
खोल प्रविार करु लार्लो तर प्रनसर्ातील कलेिी जादू आपल्याला उलर्डू लार्ते, आपि ग्स्तप्रमत होतो. 

 
२·५) णनसगातील वाक - कलातत्व े
 

नैसर्मर्क आप्रवष्ट्कारामंध्ये सूक्षम वाक असतो. हा वाक भौप्रमतीक नसतो. प्रनसर्ातील कोित्याही 
वस्तूिे हूबेहूब दोन एकसमान भार् होिार नाहीत. उदाहरिाथग, नदीतील शाळीग्राम, वृष घािे कोितेही 
पान, नदी, रस्ता, वाट, नाला या सवेना प्रवप्रशष्ट वाक असतो आप्रि या प्रनसर्ातील कलाि आहेत. पश िंी 
झशरे्, हत्तीिे स ळे, मािसाच्या पाठीिे मिके, हाडे, र्ायीिे खूर, िाण्यािंी नखे यानंा प्रवप्रशष्ट वाक असतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सवग सरपटिाऱ्या िाण्यात आप्रि जलिरानंाही वाक असतो. वाक हीि त्याचं्यातली शक्ती असते. 
पक्षयामंध्येही वाकतत्व दृर्ोिर होते. पक्षयाचं्या िोिी, नखे, प्रपसे, पंख, वाकतत्वाने भरलेली - भारलेली 
आढळतात. 

 
प्रनसर्ाच्या अन करिातून लोककला जन्माला येत असल्याम ळे िमगवाद्यातून प्रनघिाऱ्या नादाला 

स्त्रावािे वळि देण्यासाठी वाक असलेली काठी वापरली जाते. प्रकनरी, एकतारी, िंाजं, टाळ, प्ररनप्रमनी 
आदी वाद्यािंी घडिही वाकय क्ति असते. वाकतत्त्व प्रनसर्ाति वास करत असल्याम ळे 
लोकआप्रवष्ट्कारही प्रनसर्ासारखेि उत्स्फ तग व स्वयंभ ूअसतात. 

 
३) लोकसंस्कृती 
 

िकृती म्हिजे स्वभाव. िकृतीिा द सरा अथग आहे प्रनसर्ग. प्रवकृती म्हिजे स्वभावातील वा 
प्रनसर्ातील प्रबघाड. संस्कृती म्हिजे िकृतीत प्रवकार येऊ नयेत म्हिून केलेले प्रवप्रशष्ट पि बाह्य संस्कार. 
संस्कृतातील कृ धातूपासून बनलेल्या कृती शब्दाला सम उपसर्ग लार्ून ‘संस्कृती’ हा शब्द तयार िंाला 
आहे. म्हिनू संस्कृती म्हिजे मानवी जीवन समृध्द करिारी परंपरा असे थोडक्यात सारं्ता येईल. “मन ष्ट्य 
व्यग्क्तशः व सम दायशः जी जीवनपद धती प्रनमाि करतो, आप्रि जीवनसाफल्याथग स्वतःवर व बाह्य प्रवश्वावर 
संस्कार करुन जे आप्रवष्ट्कार करतो, ती पध्दती वा तो आप्रवष्ट्कार संस्कृती होय,” असे संस्कृतीप्रवषयी 
तकग तीथग लक्षमिशास्त्री जोशी ‘वैप्रदक संस्कृतीिा प्रवकास’ या गं्रथातं म्हितात, तर इरावती कवे यानंी 
संस्कृतीिी व्याख्या प ढीलिमािे केली आहे. “मन ष्ट्यसमाजािी डोळ्यानंा प्रदसिारी भौप्रतक वस्तूरुप 
प्रनर्ममती व डोळ्यानंा न प्रदसिारी पि प्रविारानंा आकलन होिारी मनोमन सृष्टी म्हिजे संस्कृती.” 
सामाप्रजक ग्स्थती, धमग, साप्रहत्य, कला, संर्ीत, आिार-प्रविार, उपासना पध्दती आदी सवग बाबी 
संस्कृतीच्या कषे घत येतात. 

 
‘लोकसंस्कृती’ ही संज्ञा मात्र ‘संस्कृती’ हून अप्रधक भपू्रमप्रनष्ठ, प्रनसर्गप्रनष्ठ आप्रि जीवनप्रनष्ठ 

जाप्रिवानंी व्याप्त असते. प्रवप्रशष्ट भरू्ोलािा, प्रनसर्ािा व परंपराप्रनष्ठ जाप्रिवाचं्या िभावी दाबातून 
लोकसंस्कृती घडत असते. संस्कृतीिे प्रनखळ नैसर्मर्क, स्वाभाप्रवक रूप आपल्याला लोकसंस्कृतीत 
िप्रतझबप्रबत िंालेले प्रदसते. संस्कृतीत िषे घप असू शकतील, पि लोकसंस्कृतीत आपल्या आप्रदमतेिी नाळ 
दृर्ोिर होते. म्हिून जसजसे आपि आपल्या लोकससं्कृतीकडे ओढले जातो; तसतसे आपि प्रनसर्ाकडे 
- आपल्या मूळ िकृतीकडे परतत असल्यािे लष घात येते. 
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तक्ता क्रमाकं: दोन 
 

 
 

३·१) दैवते - लोकदैवते 
 

आप्रदमानव अप्रतशय अिर्त अवस्थेत असताना प्रनसर्ािा तडाखा इतर िाण्यापेंष घा त्याला जास्त 
िमािात बसत असावा. प्रनसर्ातील अनेक र्ोष्टी त्याला अनाकलनीय होत्या. सारासार प्रववके 
करण्याइतकी ब ध्दी त्यावळेी मानवाला नव्हती. म्हिून त्याच्या िप्रतप्रक्रया अप्रतशय उत्स्फ तग होत 
असाव्यात. स खात आनंदाप्रतशयाने मस्त आिी द ःखात तो आक्रोश करीत असावा. सृष्टीतील ज्या र्ोष्टी 
त्याच्या आकलनाबाहेर होत्या. त्यानंा तो  ‘भतू’ अथवा ‘देव’ म्हिून संबोधू लार्ला असावा. 

 
िंद्र, सूयग हे िािीन आप्रदमानवािे देव होते. िंद्र, सूयग, पजगन्य, हे त्या वळेच्या आप्रदमानवाला फार 

आवश्यक मदत करीत होते, म्हिून ते त्यािें ‘दैवत’ िंालेत. 
 
रात्रीच्या भयानक अधंारात घडिाऱ्या अनाकलनीय घटनानंा अथाति तो ‘भतूािी बाधा’ म्हि ू

लार्ला. या अनाकलनीय भीतीतूनि अर्म्य ध्वनी प्रनमाि करुन मानवाने पप्रहला ‘मंत्र’ तयार केला. 
 
आप्रदमानवाला िंाडाचं्या घषगिातून पेटलेला अननी प्रदसला तेव्हा तो घाबरला. पि त्या विव्यात 

जळालेल्या पशूिें मासं कच्च्या मासंापेष घा िवीला िारं्ले असते, हे जेव्हा त्याला ज्ञात िंाले, तेव्हा तो अननी 
राखून ठेव ू लार्ला. अननी प्रविं ू नये म्हिनू आळीपाळीने - समूहाने जार्ू लार्ला. अननी जारृ्त ठेव ू
लार्ला. अशा तऱ्हेने अननीही आप्रदमानवािा ‘देव’ िंाला. 

 
प्रनसर्ातील अनाकलनीय िमत्कार िेंलत भीतीतून आप्रि प्रनसर्ाप्रवषयीच्या आदरय क्त 

िप्रतप्रक्रयेतून आप्रदमानवाला यात प्रवद्या अवर्त िंाली. या यात प्रवदे्यतूनि देव, दैत्य, भतेू, धमग, जादूटोिा, 
अप्रभिार आप्रि सवग कला अग्स्तत्वात आल्या. 

 
या संकल्पनेिा थोडक्यात आलेख प ढीलिमािे काढता येतो. 
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भीती प्रपशाच्च तोडर्ा नवस देव कायमस्वरुपी देवता. 
 

हे देव काळान सार बदलत आले. देवतानंा स ध्दा काळाला प रुन उरता येत नाही. त्यानाहंी 
‘कालाय तस्म ै नमः’ म्हिाव े लार्ते. अर्दी स रुवातीच्या काळात मानवाने िंद्रदेव, सूयगदेव, पजगन्यदेव 
(इदं्र), अननीदेव असे देव प जले, भजले. नंतर असंख्य देवािंी रारं् लावनू ज्या काळी तेहत्तीस कोटी 
लोकसंख्याही नव्हती, तेव्हािं त्यािंी अशी ििंड देवसंख्या िंाली. आपला पूवगज हा आप्रदमानवािा वीर देव 
होत असे. आप्रि काही काळाने तो सवेिाि देव होत असावा. मोठमोठ्या प्रवभ तींना देवाचं्या पंक्तीत बसविे 
तर मानवाच्या हातािा मळ आहे. मानवाने रामाला देव केले, कृष्ट्िाला देव केले, र्िपती, नरझसह, र्ाय, 
नंदी, हन मान हे पश्वाकार देव िंाले. हे देवही आता खूप ज ने िंालेत. मािूस कोिाला देवपि द्यायला 
अप्रजबात कंजूषी करीत नाही, हे अर्दी अप्रलकडच्या देवािंी यादी पाप्रहली तरी सहज लष घात येते. 
साईबाबा, र् लाबराव महाराज, स्वामी समथग, देव मामलेदार (यशवतंराव महाराज, सटािा), र्जानन 
महाराज अशा देवाचं्या नावावरुन आज २१ व्या शतकात नजर प्रफरवली तर आप्रदम काळात एवढी 
देवसंख्या वाढप्रवण्यात आप्रदमानवािे काही ि कले, असे स तराम वाटत नाही. 

 
आज पंरपरेने िालत आलेले, आप्रदवासींनी जतन करुन ठेवलेले - असे शकेडो लोकदैवते आप्रि 

वीरर्ळ आहेत की, जे एकदम आप्रदमानवािा वारसा सारं्तात. आजही हे देव ओबड धोबड आकारात 
कोित्याही मंप्रदराप्रशवाय आप्रि कोित्याही कलाक सरीप्रशवाय आप्रदवासी श्रध्देिे ितीक म्हिून खेडोपाडी 
अग्स्तत्वात आहेत. त्यािंा प्रनवद, त्यािंा आहार, त्यािंी पूजा - अिासाठी लार्िारी पत्री ही आज स द धा 
प्रनसर्ात सहज उपलब्ध होिारी आप्रि आप्रदम वारसा सारं्िारी आहे. या दैवतानंा आप्रदम काळातील 
आह ती व हप्रवभार् अजूनही प रवला जातो. आप्रदम मानवाला भाविारे त्यावळेेिे वृष घ स ध्दा देवत्वाला 
पोिले होते. ते अवशषे स्वरुपात झकप्रित का होईना आपल्याला आजही ज्ञात होतात. वड, झपपळ, त ळशी, 
नीम, कन्सार आदी िंाडानंा आजही देवत्व प्रदलेले असल्यािे लष घात येते. वड आप्रि झपपळाच्या िंाडािंी 
लाकडे आजही अनेक आप्रदवासी जमाती जळिासाठी वापरत नाहीत. 

 
एखादी प्रवप्रशष्ट जार्ा ि ंबकीय शक्तभाराने व्यापलेली आढळली की, त्या जारे्वर कोिताही 

ओबडधोबड शग्क्तभारीत आकार दैवतािे रुप घेतो. आप्रि त्याच्या प्रवप्रशष्ट भयान सारि त्याला नावही प्रदले 
जात असाव.े 

 
खंडोबा, म्हसोबा (म्हशा), म्हस्कोबा, रोकडोबा, पूवगजािें प्रिरे, वीरर्ळ, आईभवानी, सप्तश्रृंर्ी, 

आया (आसरा), कानबाई, रानबाई, भालदेव, र्ौराई, भ लाबाई, र् लाबाई, नार्देव, वाघदेव, खाबंदेव 
अशा िकारिी अनेक लोकदैवते आजही ग्रामीि लोक प जतानंा प्रदसतात. 

 
उपय क्ततेन सार आप्रदमानवाने जसे काही वनस्पतींना देवपि प्रदले तसे सापासारख्या प्रदसिाऱ्या 

दर्डाला ‘नार्देवा’िे स्थान प्रमळाले. जंर्लात प्रफरताना दंश होऊन आपल्या जीवाला धोका होऊ नये 
म्हिून नार्ािी पूजा अग्स्तत्वात आली. नार्पिंमीच्या रुपाने आजही आपि ही आप्रदमता जपून ठेवली 
आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

नार्ािमािेि वाघाने आपली प्रशकार करु नये म्हिनू ‘वाघदेव’ अग्स्तत्वात आला. आजही 
‘नार्देव’ आप्रि ‘वाघदेवाचं्या’ प्रशळा आप्रदवासी भार्ात पाहायला प्रमळतात. या प्रशळा ‘खाबंदेव’ या नावाने 
ििप्रलत आहेत. 

 
खानदेशातील कानबाई या लोकदैवताला पूजेसाठी प्रवप्रवध िकारच्या एकश ेआठ िंाडािंी पत्री 

लार्ते. जी पत्री खानदेश पप्ररसरात सहज उपलब्ध होऊ शकते. लोकदैवते प जताना त्यानंा लार्िारी पूजा 
त्या त्या भौर्ोप्रलक पप्ररसरात सहज उपलब्ध असते. प्रनसर्ात जे उर्वते, फळते, फ लते तेि प्रवपूल 
िमािात प्रमळाव े म्हिून त्यातील अल्प भार् या दैवतानंा वाहून त्यानंा िसन्न करुन घेिे ही या 
उपासनामंार्िी लोकश्रध्द आहे. 

 
३·२) उग्र उपासना पध्दती 
 

उत्तर महाराष्ट्रात वसलेले प्रभल्ल आप्रि घाट कोकिी डोंर्ऱ्या देवािी पूजा करतात. डोंर्ऱ्या देवािी 
पूजा म्हिजे डोंर्रािी-प्रनसर्ािीि पूजा. ही पूजा अप्रतशय उग्र असून आप्रदम काळाला अप्रतशय जवळिी 
अशी उपासना या लोकानंी अजूनही तशीि प्रजवतं ठेवली आहे. मार्गशीषग मप्रहन्यात होत असलेली ही पूजा 
पौर्मिमेला डोंर्रावरच्या कपारीजवळ रात्र जार्नू साजरी केली जाते. र्ावातून एखाद्या प्रवजेच्या बल्बाप रती 
वीज आििे शक्य असूनही ही पूजा िदं्राच्या नैसर्मर्क िादंण्यात केली जाते. भक्तानंी अंर्ात वारे घेिे, 
डोंर्ऱ्या देवाबंरोबर अनेक भतूािंी आराधना करिे, नाििे, ‘कोंडी’ आप्रि ‘भजूा’ अशा प्रनसत्व िकारिा 
बेिव आहार घेिे अशा िकारिे सवग आिरि पाहता, हे केवळ ‘आप्रदवासी नाही तर’ ‘आप्रदम’ पि आहे. मी 
स्वतः प्रडसेंबरच्या ऐन थंडीत इथून शभंर प्रकलोमीटर दूर असलेल्या कोस डे र्ावाजवळच्या डोंर्रावर 
जाऊन रात्रभर या घ मऱ्यामंध्ये राहून हा अन भव घेतला आहे. न सती त्यािंी ही उपासना पद्धति ‘आप्रदम’ 
नसून यावळेी जे त्यािें ह ंकार, घ मिे आप्रि नृत्यािे ध्वनी असतात ते ही आप्रदम आहेत. 

 
उदा.     १. भ्रम ऽऽ श ेहो, भ्रम ऽऽ श ेऽऽ 

२. ध्र  ऽ ध्र  ऽ शपेी श ेऽ द वारी श ेऽऽ 
३. ओ ऽ ओ ऽ ओ ऽ हो ऽ हो ऽ 

 
या आरोळ्यातूंन काहीही अथगबोध होत नाही. कारि या आप्रदमानवाच्या आरोळ्या असून परंपरेने 

या लोकानंी त्या अजूनही जपून ठेवल्या आहेत. याि उपासना पध्दतीत रात्री थाळीवर र्ोष्टी सापं्रर्तल्या 
जातात. त्याही अशाि सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या आप्रि भतूाचं्या थरारक र्ोष्टी असतात. ‘थाळी’ हे वाद्यि मूळात 
आप्रदम आहे. 

 
बार्लाि ताल क्यातील भार्ात प्रभल्ल आप्रदवासी आपल्या मतृ व्यक्तीिे तोंड एका वषेनी प न्हा 

पाहतात. हा िकार मी स्वतः आमच्या र्ावी-प्रवरर्ावला पाप्रहला आहे. प्रभल्ल लोक जप्रमनीत खड्डा करुन 
मीठात िेत प रतात. एका वषाने त्या व्यक्तीिा दर्डात प्रिरा कोरुन तो प्रमरवत त्या प्रठकािी नेतात. प्रजथे 
िेत प रले आहे ती जार्ा खोदून िेतािे तोंड उघडे करतात. िेत मीठात ठेवलेले असल्याने सडत नाही. 
प्रमठाम ळे िेतािे केस व नखे वाढलेले असतात. ती कापून िेतािी पूजा करुन कोंबडे कापले जाते. 
कोंबड्ाच्या रक्तािा प्रटळा िेताला लावनू ते प न्हा ब जवले जाते. आप्रि त्या जारे्वर त्या व्यक्तीिा ‘प्रिरा’ 
बसवला जातो. ही  ‘आप्रदमता’ परंपरेने आजही अनेक प्रठकािी त्याि अवस्थेत आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

खंडोबा या लोकदैवतािी ‘आडीजार्रि’ या नावाने खानदेशात उपासना केली जाते. र्ावोर्ाविे 
भक्त, वाघ्या, म रळ्या बोलवले जातात. एका भक्ताकडे हा कायगक्रम असतो. त्याच्या दाराशी एक आढी-
िारी खोदली जाते. त्या िारीत खैरािी लाकडे जाळली जातात. त्यात तूप, भडंारा टाकून रात्रभर अंर्ात 
घेत, घ मत, नाित खंडोबािी र्ािी म्हटली जातात आप्रि पहाटे तो भक्त त्या िारीतील प्रवस्तवावरुन 
िालत जातो. त्याच्या पाठीमार्ून सवग भक्त आप्रि त्याचं्या पाठीमार्ून र्ावातील सवग लोक त्या 
प्रवस्तवावरुन िालतात. ह्या पद्धती पाहता आप्रदमतेच्या न सत्या ख िाि आपल्याला सापडतात असे नाही, 
तर लोकसंस्कृतीत अधून-मधून आप्रदमता जर्िेि प्रकती स खावह असते, हे असे कायगक्रम पाहताना लष घात 
येते. 

 
३·३) अणभचार 
 

आप्रदमानवाच्या यात प्रवदे्यतून जाद टोिा अग्स्तत्वात आला. जर्भरातील लोकसाप्रहत्यात 
जाद टोिाप्रवषयीिे वाङ्मय संपन्न आहे. तारक आप्रि मारक अशा दोन्ही िकारच्या प्रवद्या यात समाप्रवष्ट 
आहेत. या अप्रभिारक पद्धतीत ते्रिाळीस िकारिे मंत्र आहेत. ते र्ूढ आहेत, काही तर न सते ध्वनी आहेत. 
त्यािंा अथग लार्त नाही. हे मंत्र आप्रदम काळापासून परंपरेने आजच्या काळात प्रिंरपत आले आहेत. ही 
प्रवद्या आप्रदवासी द र्गम भार्ात आजही िभावी आहे, कारि या आप्रदवासींिी आप्रदमता आजही प्रटकून आहे. 
तो वारसा आपल्या लोकसंस्कृतीत त्यानंी वशंपरंपरेने जपून ठेवला आहे. 

 
अंर्ावर र्ोंदून घेिे ही स द्धा एक यात प्रवद्या असावी. एक अप्रभिार असावा. पश , पष घी, िंाड, 

कीटक, साप, झविू हे अंर्ात प्रभनवनू प्रनसर्ािाि एक भार् होिे ही अप्रभिारक पद्धती आप्रदमानवात दृढ 
असावी. शरीरावर र्ोंदवल्याम ळे आपि प्रनसर्ािाि एक भार् बनून अमानवी शक्तींपासून आपले रष घि 
करतो, अशी तत्कालीन श्रध्दा असावी. प्रनसर्ात आपि उपरे ठरु नये म्हिून आप्रि प्रनसर्ातील झविू, साप 
यानंी दंश करु नये म्हिनू िप्रतबंधक लशी सारखा र्ोंदण्यािा उपयोर् आप्रदम लोक करुन घेत असावते. हा 
समज आजही आप्रदवासी जमातीत दृढ असल्यािे प्रदसून येते. 

 
३·४) सि-लोकोत्सव  
 

सि-उत्सवातून आपली लोकसंस्कृती दृर्ोिर होते. असे अनेक िकारिे सि आप्रि उत्सव आपि 
साजरे करत असतो, की ज्यािें बीज एकदम आपल्याला आप्रदम काळात घेऊन जाते. 

 
‘बार’ नावािी एक ल टीप टीिी लढाई खानदेशात अष घय तृतीयेच्या प्रदवशी खेळली जाते. जवळच्या 

दोन र्ावातील प्रस्त्रया नदीच्या दोन्ही थडीवर जमतात. एकमेकानंा र्ाण्यातून त्या अश्लील प्रशव्या देतात. 
र्ावातील तरुि द सऱ्या र्ावातील तरुिावंर हातांनी वा र्ोफिींनी दर्डािंा वषाव करतात. यात अनेक 
डोकी फ टतात. पि मोठी भाडंिे होत नाहीत. द सऱ्या प्रदवशी सवग स रळीत होते. आपल्या मनातील मळमळ 
ओकिे आप्रि प न्हा नव्याने कामाला लार्िे ही आप्रदम पद्धत या उत्सवातून प्रदसून येते. 

 
ग्रामीि आप्रि आप्रदवासी भार्ात आजही भोवाडा साजरा केला जातो. यात अनेक दैवतािंी सोंरे् 

(म खवटे) नािवली जातात. पश , लोकदैवते, वतेाळ, भतूें, धार्ममक, ऐप्रतहाप्रसक, पौराप्रिक पाते्र नािवली 



 

अनुक्रमणिका 

जातात. सोंरे् घेतलेल्या व्यक्तीत ते ते आत्मे िवशे करतात अशी श्रध्दा असल्याने सोंर्ािंी यथासारं् पूजा 
केली जाते. ही लोकससं्कृतीिी बीजे ही आप्रदमतेशी आपली नाळ जोडतात. 

 
होळी पेटवल्यावर बीभल्स आरोळ्या मारुन आपल्यातील आप्रदम अवाच्यता जाळून टाकण्यािा 

ियत्न आपि आजही करीत असतो. परंत  आप्रदम काळी हा अननीिा सत्कार असावा. तसेि प्रनसर्ात 
सािलेली जास्तीिी घाि-पाला-पािोळा जाळून टाकण्यािा हा सि असावा आप्रि त्या बरोबरि मनात 
सािलेली अमंर्ल घािही या प्रनप्रमत्ताने बाहेर काढून टाकण्यासाठी या होळीच्या ‘बोंबा’ं म्हिजे एक 
अमंर्ळ साम दाप्रयक आप्रवष्ट्कार असल्यािे लष घात येते. 

 
नार्पिंमी प्रनसर्ातील सवग सरपटिाऱ्या िाण्यािें पूजन आप्रि त्याचं्याकडून अभय प्रमळविे या 

आप्रदम ख िा आपि जोपासतो. तर दसऱ्याच्या प्रदवशी सीमा उल्लंघन करुन आपल्यातील प्रशकारी मानव 
आपि जार्ृत करतो. िािीन काळी मानव आपली प्रशकार करण्यािी हत्यारे या प्रदवशी पूजत असावा. तर 
आज आपि ज्या त्या व्यवसायािी अवजारे दसऱ्याच्या प्रदवशी पूजतो. 

 
पाऊस पडत नाही म्हिनू ग्रामीि व आप्रदवासी भार्ात ‘धोंड्ा’ काढिे, त्याला अघंोळ घालिे 

आप्रि पावसािी आराधना करिे, असा लोकोत्सवासारखा प्रवधी केला जातो. याही आप्रदम 
लोकसंस्कृतीच्या ख िाि आहेत. 

 
आज लनन प्रवधी ठरवनू होत असले तरी त्यातील प्रवप्रशष्ट प्रवधी आप्रि प्रमरवि का या एखाद्या 

स्वयंवरातल्या घटनािमािे आपि साजऱ्या करतो. जसे काही नवऱ्या म लाने नवरी म लीिे स्वयंवर करुन 
लनन लावले आहे, असा एकंदरीत लननािा थाट असतो. ह्या सवग आप्रदमतेच्या ख िाि आपि 
लोकसंस्कृतीतून िवाहीत ठेवनू प ढच्या प्रपढीच्या हाती स पूदग करीत आहोत. 

 
३·५) लोकतत्व  
 

लोक आप्रवष्ट्कारातून रेषा-भाषा-स्वर ही माध्यमे वापरून ‘लोक’ आपली मनोर्ते व्यक्त करतात. 
ही साधने स्वभावतः स्वयंिवाही, लयतत्वय क्त, आवशेी, म क्त व शक्तभारी असतात. आप्रदवासी आपल्या 
आप्रवष्ट्कारातून त्यािे जे खास असे मनोर्त आहे ते व्यक्त करतो. आप्रदवासीिे मनोर्त म्हिजे त्यािें 
‘भावन’. भावन या मनोर्तावर तार्मकक प्रविारसरिीिा काबू नसतो. 

 
आप्रदवासी भावन, तर नार्रलोक ‘आशय’ व्यक्त करतात. आप्रदवासींिे भावन त्याचं्या 

भावप्रवश्वाशी प्रनर्डीत असते. आप्रदवासी कलावतंाच्या मनोर्ताला आशय म्हिण्यापेष घा भावन म्हििे 
अप्रधक समपगक वाटते असे ‘लोकधाटी’ गं्रथात द. र्. र्ोडसे म्हितात, ते स्वीकाराहग वाटते. 

 
आप्रदवासींिे भावप्रवश्व आप्रदमानवाच्या भावप्रवश्वाशी जवळिे असते; म्हिून आप्रदवासी 

आप्रवष्ट्कारात आकारािी िौकट नसते. काळािी प्रमरासदारी नसते. आकार, अवकाश, आकृती याबद्दलच्या 
िौकटींिी कल्पनाि लोकधाटीला मान्य नाही. लोक आप्रवष्ट्कारात अन भवाच्या भावमात्र रुपािी 
‘संभाव्यता’ असते. केवळ ‘भावमात्रत्व’ िप्रतझबप्रबत होते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

लोक आप्रवष्ट्कार नेहमी र्प्रतमानी घाटाति ितीत होत असल्याने त्याच्या आकृती शक्य नसतात. 
लोककला हा एक स्वयंभ ूकलाप्रवष्ट्कार आहे. स्वतःच्या खास अंर्ाने व लहरीने त्यािी वाढ होते. ‘साथग 
शक्तभार’ हे लोक आप्रवष्ट्कारािे र्मक असते. तसेि प्रजवतंपिा, ठामपिा, अप्रलप्तता आप्रि उत्स्फ तगता ही 
स ध्दा लोक आप्रवष्ट्कारािी र्मके आहेत. 

 
लोक - आप्रवष्ट्कार प्रनसर्ाला अन सरतात. प्रनसर्ात सवगत्र वाकतत्व वास करत असते. 

प्रनसर्ातील हेि वाकतत्व लोक आप्रवष्ट्कारातून ितीत होते. प्रनसर्ातील ‘लोक’ सषृ्टीकडून हे वाकतत्व 
सहज स्वतःला नकळत आत्मसात करीत असतात. लोक आप्रवष्ट्कारातील हे वाकतत्व, लोकतत्व या संजे्ञने 
येथे स्पष्ट करण्यािा ियत्न केला आहे. प्रनसर्ातील हे वाकतत्व म्हिजे िरािर सृष्टीिे तत्व आप्रि हे 
िरािर सृष्टीिे लवतत्व - वाकतत्व - स्पंदन, लोक आप्रवष्ट्कारातून आप्रवष्ट्कृत होत असते. मर् हा 
आप्रवष्ट्कार भाप्रषक असो, प्रित्र-प्रशल्पमय असो, संर्ीतमय असो, लोकव्यवहार असो की लोक संर्ीतािे 
वाद्य असो, ते या वाकतत्वालाि अन सरते. साराशं, सृष्टीतील वाकतत्व, लोकतत्वातही दृर्ोिर होते. 

 
३·६) लोककला 
 

आप्रदवासी प्रशल्प - प्रित्रानंा स्वतःिे वळि असते. िािीन मानव स्वतःिे मनोर्त अथवा भावन 
प्रित्र-प्रशल्पातून व्यक्त करीत होता. आप्रदवासी प्रशल्प-प्रित्रानंा आकार, अवकाश व ताल-तोलािी िौकट 
नसते. ते म क्त असतात. लोक प्रित्र-कलेतील रेषा र्प्रतमान असते. वाकवळिानंी य क्त असते. हे वाकतत्व 
सूक्षम, शग्क्तप्रनष्ठ आप्रि लवप्रिक असते. शक्ती आप्रि लव ही वाकतत्वािी दोन पप्ररमािे आहेत आप्रि ती 
र्तीशील असतात. प्रित्रिािा आवाका, अवकाशापेष घा प्रित्रिप्रक्रयेच्या िवहनावर अवलंबून असतो. 
म्हिूनि या प्रशल्प-प्रित्र कलेत िमािबध्दता आढळत नाही. प्रशल्प-प्रित्र ओबडधोबड प्रदसते. 

 
जात्यावरच्या ग्रामीि ओवीच्या स्वरानंाही सूक्षम वाकवळिे असल्यािे लष घात येते. ग्रामीि ओवी 

भावपूिग भावन अन सार हीि प्रतिी िेरिा असते. म्हिून ती भावप्रववश असली तरी भावप्रवव्हळ नसते. 
ओवीिे अष घररूप हे प्रतिे खरे रूप नसते. प्रतिे रे्य रूप खरे असते. ओवीिे रे्य रूप जात्याच्या भ्रमि 
िप्रक्रयेन सार ित्यही बदलत असते. म्हिनू ओवीतले शब्दही बदलत राहतात. 

 
लोकर्ीते स प्त शक्तभाराने भारलेली असतात. र्ीताचं्या पदातूंन र्तीमानता दृर्ोिर होते. 

कथानक एकसधं व िवाही असते. र्ीतािा स्त्रोत आवशेी असतो. र्ीत आप्रदम भावना-प्रनष्ठाशंी िामाप्रिक 
असते. आशय लोक आप्रवष्ट्काराला अन सरुन जीवनप्रनष्ठि असतो. र्ीतात जीवन सातत्यािा िवाह अंतभूगत 
असतो. कथासूत्रातंील वरे्वरे्ळ्या घटना ह्या र्ीताच्या आकार-अंर्ातील वाकवळिे असतात आप्रि ही 
वाकवळिे र्प्रतदायक असतात. 

 
ग्रामीि कला-आप्रवष्ट्कारातील लोकनायातही वाकतत्व असते. लोकनायािा ित्येक ियोर् 

स्वयंपूिग असतो. लोकनायातील संवाद कोिी लेखकाने प्रलप्रहलेले नसतात. लोकनायातील कलावतं ते 
उत्स्फ तगपिे म्हित कला सादर करतात. ियोर्, अंक अशा कप्पेबंद प्रवभार्ात लोकनायािी माडंिी 
नसते. स रूवात ते शवेट असा एकि सळनळीत ियोर् असतो. नेपथ्ययािे अवडंबर नसते. ‘काल’ 
हावभावानंी स िप्रवला जातो. लोकनायािा एक ियोर् द सऱ्या ियोर्ाहून स्वतंत्र व वरे्ळाि असतो. 
ियोर्ािी आवृत्ती होत नसते. 



 

अनुक्रमणिका 

लोकसंर्ीत व लोकनृत्य असेि र्प्रतमान, शाक्तध ंदीने मत्त असे असते. लोकसंर्ीतात जेव्हा 
आप्रदवासींिे पाय नृत्याने प्रथरकू लार्तात तेव्हा आपि एका आप्रदम जीवनात िवशे केल्यािा अन भव घेत 
असतो. आप्रदवासींच्या संर्ीतात, नृत्यात आप्रि नृत्य करताना त्याचं्या म खातून ज्या अधून-मधून आरोळ्या 
ऐकू येतात, ते आप्रदम ह ंकारि परंपरेने संक्रप्रमत िंाल्यािे लष घात येते. 

 
३·७) लोकवस्तू 
 

ग्रामीि भार्ातील र्ोधडी ही एक लोकवस्तू आहे. र्ोधडी वरे्वरे्ळ्या रंर्ीबेरंर्ी कपड्ाच्या 
त कड्ानंी बनलेली असते, तरी ती एकसधंपिे प्रशवली जाते. ग्रामीि व आप्रदवासी लोक-आप्रवष्ट्कार हा 
एकसधं असा पूिग असतो, मर् ग्रामीि आप्रवष्ट्कारातील ती र्ोधडीसारखी प्रनत्य वापरातली वस्तू असो वा 
लोकनायासारखा मनोरंजनािा ियोर्. 

 
ग्रामीि र्ोधडीिमािेि ग्रामीि मडके ही वस्तूही एकसधं असते. मडक्यािे बूड, पोट, मान आप्रि 

तोंड हे एकसंध असतात. मडक्यािे बूड संपून पोट क ठे स रू होते व पोटातूनि मान प्रनघून तोंड क ठे स रु 
होते हे नेमके सारं्ता येत नाही. म्हिून ग्रामीि मडके हे एक र्प्रतमान, तपशीलशून्य, एकसधं, स्वयंपूिग 
असे वस्त मात्र असते. क ं भाराच्या िाकावर आकारास येिारे ित्येक मडके हे आकार, घाट आप्रि एकसधं 
घडि या दृष्टीने एकमेवि ठरते. एक मडके द सऱ्यािी आवृत्ती नसते. अंर्, घाट, आकार या साऱ्याि 
बाबतीत ित्येक मडके एक स्वायत्त प्रनप्रमतंी असते. 

 
आजही आप्रदवासी लोकाचं्या घरात बाडर्ी, घार्र, माठ, तवा, मडके, िूल या मातीच्या वस्तू 

मोठ्या िमािात आढळतात. या अश्मय र्ीन मातीच्या वस्तंूच्या रूपाने आप्रदम ख िा आप्रदवासींनी जपून 
ठेवलेल्या प्रदसतात. 

 
आप्रदवासी मप्रहलाचं्या अंर्ावर अप्रलकडे धातंूिे दाप्रर्ने प्रदसायला लार्लेत. तरीही काि, प्रवप्रशष्ट 

दर्ड, मिी, लाकूड, हाडे, वळूे, प्रवप्रशष्ट र्वत, प्रबया, र्ोटे, पष घािंी प्रपसे, कवड्ा आदींिे आभषूिे व 
दाप्रर्नेही प्रदसतात. हा सवग आप्रदम जमातींिा वारसा आहे. 

 
३·८) लोकव्यवहार 
 

लोककलािंमािेि लोकव्यवहारही लवप्रिक असतात. ग्रामीि-आप्रदवासी लोकािें शकेड्ािे 
माप, नेमके शभंरािे नसते. क ठे ते १२५ िे असते, तर क ठे १४० िे असते. ग्रामीि-आप्रदवासी व्यवहारातील 
‘पस्त री’ आप्रि ‘वरताळा’ हे िामाप्रिक भावनेिे द्योतक आहेत. कारि सारे आंबे, संत्री, डाझळबे एकाि 
र् िवते्तिे नसतात, यािी जाि ग्रामीि व्यवहारात असते. आप्रदवासी लोकव्यवहारात असते. ‘न्यनू’ ते 
‘प रते’ करून देण्याच्या प्रहशबेाने शकेडा हा केवळ शभंरािाि नसतो, त्यापेष घा अप्रधकािा असतो. 

 
‘शकेडा’ या पप्ररिामािमािेि आप्रदवासी-ग्रामीि लोकािंी स्थल व काल मोजण्यािी प्रवधानेही 

अंदाज स्वरूपात व लवप्रिक असतात. उदाहरिाथग : 
 
याळ कासराभर वर येिे. 



 

अनुक्रमणिका 

हाकेच्या अंतरावर र्ाव असिे. 
प्रवप्रहरीला प रूषभर पािी असिे, इत्यादी. 
 

तक्ता क्रमाकं तीन 

सृष्टीतत्त्व े लोकसंस्कृती तत्त्वे 
१. प्रनहेतूक प्रनर्ममती. १. सहेतूक प्रनर्ममती. 
२. नैप्रतकतेिे अथवा मूल्यात्मक पप्ररमाि नाही. २. नैप्रतकता अथवा मूल्यात्मकता राखण्यािा 

झकप्रित ियत्न. 
३. स्वायत्त सौंदयग. ३. स्वायत्त व परायत्त सौंदयग. 
४. साधना, िेरिा प्रनसर्गतःि स्वयंभ.ू ४. साधना, िेरिा या मानवी मनाच्या व  

प्रनसर्ाच्या िभावाने जन्मास येतात. 
५. सृष्टीसौंदयग प्रनर्ममत/ प्रनसर्गप्रनर्ममत आप्रवष्ट्कार. ५. मानवी सौंदयग प्रनर्ममत/मानव प्रनर्ममत  

आप्रवष्ट्कार. 
६. कोित्याही मानवी सौंदयगशास्त्राच्या िौकटीत 

न बसिारे तरीही स संर्त. 
६. स संर्त, िवाही, प्रनसर्ाला अन सरिारे 

आप्रि सौंदयगशास्त्राच्या िौकटीत न बसिारे. 
७. ग्स्थर मूल्य. ७. अग्स्थर मूल्य. 
८. उदा. िदं्र, सूयग, ग्रह, तारे, इंद्रधन ष्ट्य, 

आकाश, ढर्, पाऊस, नदी, डोंर्र, कडे, 
कपारी, दऱ्या, सम द्र, प्रनसर्ातील वाक, 
आकार, सौष्ठव, िंाडी, िंाडािंी पाने, 
शाळीग्राम, अंडे इत्यादी. 

८. उदा. लोककथा, लोकर्ीते, लोकनृत्य, 
लोकसंर्ीत, लोकप्रशल्पे, प्रिते्र, मूती, 
लोककला, लोकनाय, पोवाडा, लाविी, 
कोडे, उखािे, आन्हे. 

९. प्रनसर्ातून/सृष्टीतून जन्म घेतात. ९. प्रनसर्ाला अन सरतात. 
१०. ओबडधोबड आकार, सौष्ठव कोित्याही 

मानवी आदशापासून हे आप्रवष्ट्कार म क्त 
असतात. एकमेव असतात. 

१०. या आप्रवष्ट्कारावंर लोकािंा, मानवी 
भावनािंा, मनािा, िेरिािंा, सासं्कृप्रतक, 
धार्ममक, श्लील-अश्लीलतेिा िभाव असतो. 
अन करि असते. 

११. कोित्याही उपय क्ततेप्रशवाय आप्रवष्ट्कृत होत 
राहतात. 

११. उपय क्तता असते. परंत  ित्येक 
आप्रवष्ट्कारामारे् उपय क्तता र्ृहीत असतेि 
असे नाही. 

 
४) समारोप 
 

आप्रदम जीवन आप्रि लोकससं्कृती यािंा परस्पर अन बंध तपासताना ‘आप्रदम जीवन’ ही संज्ञा या 
अभ्यासािा एक भार् आहे. तर ‘लोकससं्कृती’ ही संज्ञा द सऱ्या टोकािा भार् म्हिावा लारे्ल. मधल्या 
ििंड कालािा आलेख काढिे अशक्य नसले तरी काही गं्रथािंा तो प्रवषय होऊ शकतो. ‘आप्रदम जीवनािे 
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प्रवकसन म्हिजेि आजिी लोकसंस्कृती’ या प्रनष्ट्कषापयंत येतानंा येथे या दोन्ही संज्ञािंा स्थूलपिे अन बधं 
लावण्यािा ियत्नि फक्त करता आला. 

 
‘आप्रदमता’ या संजे्ञत मानवािी यात प्रवद्या, प्रशकारीपि, आप्रदवासीपि, शतेकरीपि यािें होत 

रे्लेले प्रवकसन तसेि िािी, वृष घ, प्रनसर्ग आप्रि प्रनसर्ातील प्रवप्रवधता, झहस्त्रता, िकृती या बाबी मानवावर 
कशा िभावी ठरल्यात हे शोधण्यािा, स्पष्ट करण्यािा ियत्न केला. लोकसंस्कृती या प्रवभार्ात देव-दैवते, 
लोकदैवते, उपासना पध्दती, लोककला, लोकवस्त , लोकव्यवहार आप्रद सासं्कृप्रतक घटकावंर 
आप्रदमतेिाि िभाव अजूनही कसा प्रटकून आहे, हे काही तकेनी स्पष्ट होऊ पाहते. 

 
आप्रदम काळातील अश्मय र्ीन मानव हा िाम ख्याने प्रशकारी होता. हा प्रशकारी िर्त अवस्थेत 

येताना मानवाच्या दोन शाखा तयार िंाल्या. शतेकरी आप्रि आप्रदवासी. शतेकरी मदैानी िदेशात ग्स्थर 
होऊन शतेी करू लार्ला, तर आप्रदवासी डोंर्र कपारीत वस्ती करून प्रशकारीि राप्रहला. शतेकरी आप्रि 
आप्रदवासी ह्या दोघानंाही यात प्रवदे्यच्या वारशाम ळे प्रशल्पकला आप्रि प्रित्रकला अवर्त होती. आपले ‘भावन’ 
(भावलेले) ते या कलेतून व्यक्त करीत. उपप्रजप्रवका भार्वनू उरलेल्या वळेात या दोन्ही शाखामंधून काही 
कलावतं जन्माला आले. त्या कलाकारात नतगक, र्ायक, वादक, कवी, लेखक (प्रशल्पप्रित्र लेखक) आप्रि 
आस्वादकही होते. पि िप्ररताथाप ढे त्यािें हे कलावतंपि द य्यम ठरले. म्हिून या कलावतंामधूनि 
उपय क्ततावादी आप्रि व्यवहारवादी काही कारार्ीर प्रनमाि िंाले. या अवस्थािें आलेखन या लेखातील 
तक्ता क्रमाकं एक मध्ये केले आहे. 

 
सृष्टीत सजीव प्रनमाि िंाल्यानंतर लाखो वषेच्या अतंराने मानविािी अग्स्तत्वात आला असावा. 

या आप्रदमानवात आप्रदमता व्यापून होती. आप्रदमतेतून मानव हळूहळू प्रवकासत स्वतःिी लोकसंस्कृती 
प्रनमाि करण्याकरता सष घम िंाला आप्रि म्हिनू सजीवात मानव व इतर अशा दोन शाखा कल्पाव्या 
लार्तात. आप्रदमतेतून प्रनघालेली एक शाखा म्हिजे पश , पष घी, जलिर, कीटक, सरपटिारे िािी व 
वनस्पती. तर द सरी शाखा लोकसंस्कृतीिी. ‘लोकससं्कृती’ ही शाखा सूर-असूर, धमग-भतेू, भाषा-
व्यवहार, समाज आप्रि कला यानंी दाखप्रवता येते. प ढे कलेतही दोन भार् कग्ल्पता येतात. एक लोककला 
तर द सरी आध प्रनक कला. हा आलेख तक्ता क्रमाकं दोन मध्ये आलेप्रखत केला आहे. 

 
आप्रदमतेतून म्हिजे सृष्टीतत्वातून लोकससं्कृती उदयास आली असेल तर लोकसंस्कृतीतील 

अनेक घटकारं्ावंर सृष्टीतत्वािंा िभाव प्रदसिे स्वाभाप्रवक आहे. हा िभाव अथवा प्रकरकोळ भेद, सृष्टीतले व 
लोकसंस्कृतीतले क्रमाकं तीनच्या तक्त्यात आलेप्रखत केलेले आहेत. 

 
आप्रदम जीवन आप्रि लोकसंस्कृती यािंा प्रविार करीत असताना मानवाबरोबरि सृष्टी, प्रनसर्ग, 

नैसर्मर्क, अप्रवष्ट्कार, पश , पष घी, वृष घ, देव, देवता, भतेू, धमग आदीसहं बरेिसे घटक येथे झितनािे प्रवषय 
ठरलेत, आप्रि प्रवषयाच्या व्यापकतेम ळे ते साहप्रजकि होते. खरे तर आपल्याला ज्ञात असलेलेि काही 
घटक इथे िर्मिले रे्लेत. यापेष घा खूप व्यापक प्रविार करण्यासारखा हा प्रवषय आहे. तरीही ज्ञात वा तार्मकक 
भार्ाच्या या स्थूल आढाव्यानेही लोकसंस्कृतीवर िकाश टाकण्यासाठी हा वैप्रश्वक मापदंड ठरु शकेल, 
यािी खात्री वाटते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अन बधंािा हा शोध घेताना आप्रदम जीवनातून, मधला वदे व प रािे यािंा िवास ओलाडूंन थेट 
लोकवाङ्मयािा परामशग घेतला यािी जाि मला आहे. आप्रदम संस्कृतीिा शोध घ्यायिा असेल तर 
आजच्या एकप्रवसाव्या शतकातील डोंर्र-पाड्ावंरच्या आप्रदवासीच्या लोकसंस्कृतीिाि अभ्यास 
प्रशडीसारखा उपयोर्ी पडू शकतो. ह्या पाड्ावंरुनि प ढिी आप्रदम सृष्टीिी पाऊलवाट प्रदसायला लार्ते. 
आजच्या आप्रदवासींिे भावप्रवश्व समजावनू घेतले तर आप्रदम जीवन अभ्यासायला कोिताही संदभगगं्रथ 
वािायिी आवश्यकता भासत नाही. आप्रदम जीवनािे इतके स्पष्ट िप्रतझबब आजच्या आप्रदवासी जीवनात 
प्रदसून येते. आप्रदवासींिा इप्रतहास, भरू्ोल, पयावरि, डोंर्र, कपारी, नद्या, नाले, दऱ्या, जंर्ले, 
सभोवतालच्या वनस्पती, त्यािंी नाव,े त्यािंी औषधी उपय क्तता, शतेी, प्रपके, पश पष घी, पाळीव िािी, 
सिसमारंभ, नािर्ािी, नृत्यिकार, लोकवाङ्मय, लोकप्रशल्प-प्रित्र, मंत्र, कहाण्या, मौप्रखकता, 
लोकसंर्ीत, वाद्य, बाजार-हाट, उत्सव, प्रवधी, उपासनापध्दती, लनन प्रवधी, मतगकािे प्रवधी, यात्रा, जात-
पंिायत, मद्य, पेहराव, वस्तू, हवामान, देव-देवता, समजूती, श्रध्दा, रुढी, हत्यारे, अवजारे, आपसातंील 
नाते-संबधं, समज-अपसमज, बोलीभाषा, आप्रि आहार नीट समजावनू घेतले तर आपि आप्रदम 
जीवनाकडे पोिण्यािा अधा रस्ता पार केलेला असतो. 

 
आजही आप्रदवासींच्या प्रित्रातील, दाप्रर्ने, िाण्यािें आकार, वलेी, वनस्पती, वृष घ, स्त्री-प रुषाचं्या 

आकारािी ठेवि, रेषा, थेट आप्रदमानवाच्या र् हामंधील प्रित्रातील शलैीशी प्रमळती-ज ळती प्रदसते. 
र् जरातमधील राठवा आप्रदवासी आपल्या िंोपडीच्या झभतीवर प्रपठोऱ्यािे प्रित्र रेखाटतात. या प्रित्रात 
मानवाबरोबर पश , पष घी, वनस्पती यािेंही वैप ल्य प्रदसते. प्रित्रात वत गळ आप्रि िौकोनही प्रदसतात. त्यािंा 
अथग प्रविारला तर वत गळ म्हिजे सूयग तर िौकोन म्हिजे जमीन असे समजले. ही रुपके आप्रदमानवाकडून 
वशंपरंपरेने राठवातं आली असावीत, असे अन मान काढता येते. 

◈◈◈ 
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५. लोकेससं्कृती आणि लोकदैवते 
 

- द. ता. भोसले 
 

अलीकडे लोकसाप्रहत्यािा अभ्यास प्रवशषे आस्थेने आप्रि सम्यक वृत्तीने होऊ लार्ला आहे. 
त्यातही महाराष्ट्रातल्या जवळ जवळ सवग प्रवद्यापीठामंध्ये पदव्य त्तर वर्ाला हा प्रवषय अध्यापनासाठी 
नेमलेला आहे. याि प्रवषयावर अनेक िाध्यापकानंी आपले संशोधनही पूिग केलेले आहे. लोकसंस्कृतीला 
मात्र अद्याप फारसे महत्व िाप्त िंालेले नाही. ससं्कृती व लोकसंस्कृती याचं्याप्रवषयी आस्था असिारे िार 
मोजकेि अभ्यासक-संशोधक महाराष्ट्रात असले तर असतील. प्रवद्यापीठ पातळीवर या प्रवषयािे अध्यापन 
होत नसल्याने प्रतिा प्रविार अन षंर्ाने व र्ौि स्वरुपाति केला जातो. या प्रवषयाला कें द्रस्थान अद्याप तरी 
प्रमळालेले नाही. पि लोकससं्कृती हा लोकसाप्रहत्याच्या अभ्यासािा महत्वािा घटक आहे. झकबह ना मूळ 
पाया आहे. लोकर्ीते, लोककथा, लोकनृत्य, धार्ममक प्रवधी, सिसोहळे आप्रि व्रतवैकल्ये समजून 
घेण्यासाठी आधी लोकसंस्कृती समजून घेतली पाप्रहजे. तसेि या लोकसंस्कृतीिा र्ाभा असलेली 
ग्रामदैवते आप्रि त्यािें प्रवधी समजून घेतले पाप्रहजेत. एखाद्या र्ीतात झकवा झकवा लोककथेत एखादा प्रवधी 
प्रवप्रशष्ट पद्धतीने का केला जातो यािे जे विगन आलेले असते, त्यािा उलर्डा करून घेण्यासाठी शवेटी 
आपिाला लोकसंस्कृतीकडे व ग्रामदैवताकंडे जाव ेलार्ते. पि अनेकाचं्या हे अद्याप लष घात आलेले नाही. 
उदा. खंडोबािा वाघ्या, जार्रि-र्ोंधळावळेी ताटात झकवा पातेल्यात तोंड घालून पािी प्रपतो, यािे कारि 
व उत्तर आपिाला लोकससं्कृती देते. भरैोबाच्या देवळात प्रत्रशूळ का असतो, पोतराज वरे्वरे्ळ्या रंर्ाच्या 
झिध्या कमरेला बाधूंन स्त्रीवषे धारि करून मरीआईिा र्ाडा घेऊन र्ावात का जातो, या िश्नािंी उत्तरे 
लोकसंस्कृतीमध्येि सापडतात. खंडोबाला क त्रा हा अप्रतशय प्रिय असतो, त्याला वाघ्या असे नाव असलेले 
साप्रहत्यात आढळते. खंडोबाच्या वाघ्या क त्र्यािा िप्रतप्रनधी म्हिजे जार्रि-र्ोंधळातला हा वाघ्या मानला 
जातो. म्हिनू हा वाघ्याही देवाच्या त्या क त्र्यािमािे पािी प्रपण्यािी कृती करताना आढळतो. अशीि 
स्पष्टीकरिे पोतराज व प्रत्रशळूाबाबतीतही सारं्ता येतात. ती लोकससं्कृतीत आढळतात. तेव्हा सारं्ण्यािा 
म द दा असा की, लोकसाप्रहत्याच्या अभ्यासाला लोकसंस्कृती व ग्रामदैवते यािंा अभ्यास अत्यतं आवश्यक 
आप्रि उपय क्त ठरतो, यात शकंा नाही. 

 
लोकसंस्कृती आप्रि प्रतिी ग्रामदैवते यािंी माप्रहती घेण्यापूवी आकलनास सोयीिे होण्यासाठी आधी 

संस्कृती म्हिजे काय हे पाप्रहले पाप्रहजे. या दोन संस्कृतीत आढळिारे साम्य आप्रि भेदही स्थूलपिे जािनू 
घेिे योनय ठरेल. आप्रि मर् या पाश्वगभमूीवर लोकससं्कृती आप्रि ग्रामदैवतापं्रवषयी माप्रहती घेिे उप्रित 
ठरेल. म्हिनू आधी संस्कृती म्हिजे काय त्यािा प्रविार करू. 

 
संस्कृती ही बाब इतकी बह आयामी व र् ंतार् ंतीिी आहे की, प्रतिी काटेकोर व सवगसमावशेक 

व्याख्या करिे कोिालाही शक्य होिार नाही. संस्कृतीच्या व्याख्यातं प्रवप्रवधता आढळते ती याम ळेि. या 
व्याख्याही प न्हा प्रववरिात्मक स्वरूपाच्याि देता येतात. मािूस हा भोवतालच्या प्रनसर्ामध्ये जीवनाच्या 
िर्तीला अन कूल असे बदल करून म्हिजे त्यावर संस्कार करून आपले जीवन अप्रधक स रप्रष घत, अप्रधक 
स खमय आप्रि अप्रधक समदृ्ध बनप्रवतो. त्याबरोबरि तो स्वतःच्या मन, ब द्धी, कल्पकता यािंा अप्रधक 
िारं्ला वापर करतो. त्याचं्यावरही ससं्कार करतो. या साऱ्यानंा स्थूलपिे संस्कृती म्हिता येईल. म्हिून 
धमासह समग्र अंर्तबाह्य जीवनाच्या उन्नत अवस्थेिे परंपरेने वाढत जािारे ितीक म्हिजे संस्कृती होय. 
म्हिजे ससं्कृतीत भौप्रतक सषृ्टीतील पप्ररवतगन व त्यािबरोबर मानप्रसक पप्ररवतगन हातात हात घालून येत 
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असते. एखाद्या पाषािािी मूती तयार करिे हे िंाले भौप्रतक पप्ररवतगन; तर त्या मूतीला पाहून आपल्या 
मनात देवािी कल्पना प्रनमाि होिे अन् त्यातून त्याला भग्क्तभावाने हात जोडिे हे िंाले मानप्रसक 
पप्ररवतगन. धमग, नीती, कला, प्रवद्या, कायदा, सभ्यता, प्रशष्टािार या र्ोष्टी मानप्रसक र्रज आप्रि मानप्रसक 
पप्ररवतगन याचं्याि प्रनदशगक म्हिता येतील. बाह्य समदृ्धी अन् आपल्या इपं्रद्रयावंर प्रनयंत्रि या दोन्ही र्ोष्टी 
म्हिूनि संस्कृतीमध्ये र्ृहीत धरलेल्या असतात. मािसाला स्त्रीिी आप्रि धनािी अप्रभलाषा उत्पन्न होिे ही 
नैसर्मर्क िवृत्ती िंाली. अशा नानाप्रवध नैसर्मर्क िवृत्ती अप्रनबधंपिे वाढू लार्ल्यावर त्यातून स्वाथग, 
स्वैरािार, फसविकू, खून-मारामारी अशा अनेक र्ोष्टी समाजात घडू लार्तील. आप्रि मानवी जीवन 
अग्स्थर बनू लारे्ल. म्हिून प्रविारवतंानंी समाजाला ‘समाजपि’ िाप्त होण्यासाठी व त्यातून संस्कृती 
साकार होण्यासाठी काही प्रनयम तयार केले. भोर्लालसेवर प्रनयंत्रि घातले. प्रनसर्ाच्या र्ूढतेिा त्याला 
शोध घेता येत नसल्याने त्याने आपल्या जीवनाला संरष घि देिाऱ्या देवदेवता प्रनमाि केल्या. त्या आपिावर 
िसन्न व्हाव्यात म्हिून काही धार्ममक प्रवधी प्रनमाि केले. कला प्रनमाि केल्या. या साऱ्यािंी परंपरा तयार 
होत रे्ली. त्यात ित्येक प्रपढीने नवप्रनर्ममती करून भर घातली. ती प ढच्या प्रपढीच्या हवाली केली. भाषेम ळे 
त्यात अप्रधक स ंदरता प्रनमाि िंाली आप्रि या साऱ्या र्ोष्टींना प्रमळून ससं्कृती हे नाव िाप्त िंाले. आपले 
जीवन अप्रधक स खी, आकषगक, समदृध, प्रनरामय, प्रनकोप, मूल्याप्रधप्रष्ठत होण्यासाठी व त्यातही प न्हा 
श्रमािी बित होण्यासाठी केलेली धडपड, केलेली नवप्रनर्ममती- म्हिजे संस्कृती होय. इमसगनच्या शब्दातं 
बोलायिे िंाले तर असे म्हिता येईल की, ‘प्रजच्याम ळे मािसाला जर्ावसेे वाटते, प्रतला संस्कृती असे 
म्हितात.’ झकवा जीवनयाते्रिी पद्धती ज्या सामाप्रजक आिार, प्रविार, श्रद्धा आप्रि वाङ्मय यामधून 
अप्रभव्यक्त होते, प्रतला संस्कृती म्हिायला हरकत नसावी. 

 
व्यक्ती, क ट ंब, समाज, प्रनसर्ग आप्रि प्रवश्व यानंा आतंप्ररक सूत्रानंी बाधंलेली व नवप्रनर्ममतीला 

महत्व देिारी ही ससं्कृती सातत्याने बदलत असते. त्यातूनि प्रतिी काही वैप्रशष्ट्ये प्रनमाि होतात. ही 
संस्कृती एका मािसाला तयार करता येत नाही. प्रतच्यातील एखाद्या वस्तूिा, पदाथग झकवा दाप्रर्न्यािा शोध 
एका व्यक्तीने लावला असला तरी त्याला समाजमान्यता प्रमळिे, समाजाने त्यािा व्यापक स्वरूपात वापर 
करिे अन् त्याला सातत्य राहिे या र्ोष्टी समाजाच्या आधीन असल्याने संस्कृती ही समाजप्रनर्ममती मानली 
जाते. ती अनेक घटकापंासून तयार होत असते. संस्कृतीिे धन आपिाला शारीर परंपरा आप्रि साहियग 
परंपरेतून प्रमळत असते. या परंपरेला प्रशरोधायग मानण्यािी आप्रि प्रतच्याप्रवषयी अप्रभमान बाळर्ण्यािी वृत्ती 
समाजात नादंत असते. तसेि या संस्कृतीला इंप्रद्रयर्म्य व ब प्रद्धर्म्य अशी दोन रूपे िाप्त िंालेली असतात. 
स्वीकार आप्रि समन्वय हा संस्कृतीिा र्ाभा असल्याने प्रतच्यात सतत बदल होत असतात. ससं्कृतीला एक 
अखंप्रडत परंपरा असते. अनेक जाती-जमाती असलेल्या देशात एकि एक संस्कृती नादंत नसते. 
समन्वयाम ळे अनेक देवदेवतािंी भक्ती आप्रि पूजा येथे रूढ िंालेली असते. प ण्यिाप्ती आप्रि पापनाश 
यासाठी ित्येक संस्कृती तीथगषे घते्र, मंप्रदरे यािंी प्रनर्ममती करीत असते आप्रि दोन संस्कृतींमधील अनेक 
बाबींिे - अर्दी देवदेवतािेंस द्धा आदान-िदान होत असते. अशी काही वैप्रशष्ट्ये संस्कृतीिी सारं्ता 
येतील. त्याम ळे प्रनदान भारतीय संस्कृतीला तरी सहस्त्रदल असलेल्या कमळािे स्वरूप िाप्त िंालेले 
आहे. 

 
याउलट लोकसंस्कृतीिे स्वरूप आप्रि वैप्रशष्ट्ये प्रभन्न असतात. नार्र संस्कृती, वैप्रदक आिार-

प्रविार, देव-देवता याचं्यावर िाम ख्याने आधारलेली आहे. तर लोकससं्कृती अवैप्रदक प्रविार आप्रि 
रीप्रतप्ररवाजावंर उभी आहे. आयेच्या आधी इथे जी एक समदृध संस्कृती नादंत होती. प्रतच्या अप्रधष्ठानावर 
लोकसंस्कृती उभी आहे. भारतात वैप्रदक आयेिे आर्मन िंाल्यावर येथील आयेतर जमातींशी त्यािंा संघषग 
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िंाला. हा संघषग जसा दोन जमातींमधील होता, तसाि दोन ससं्कृतींमधीलही होता. या संघषात जसे 
भमूीवरील स्वामीत्व हे एक कारि होते. त्यािमािेि कोित्या र्ोष्टींना िमाि मानवयािे हेही एक कारि 
दडलेले होते. त्यािा पप्ररिाम म्हिून वदे मानिारे आप्रि वदे न मानिारे अशी ग्स्थती उत्पन्न िंाली. या 
आयेतर जमातींना आयेनी असूर, दस्य,ू राष घस आप्रि लोक या नावानंी संबोप्रधले. म्हिून वदेबाह्य वाङ्मय, 
ते लोकवाङ्मय, वदेबाह्य संस्कृती म्हिजे लोकसंस्कृती अशी धारिा िारंभी प्रनमाि िंाली. कोित्याही 
संस्कृतीिा म लाधार लोक म्हिजे जनता हाि असतो हे खरे, पि ही जनता आयेतर जमातींिी होती हे 
प्रवसरून िालिार नाही. म्हिून लोकर्ीतािें प्रवविेन करताना डॉ. हजारीिसाद यानंी असे म्हटले आहे 
की, ‘आयेच्या आर्मनापूवी बराि काळ आयेतरािंी एक समदृध सभ्यता या प्रवशाल भभूार्ावर पसरलेली 
होती. प्रतच्याबरोबर अन्य काही मोठ्या सभ्यता पसरलेल्या होत्या. आयेनी राजकीयदृष्ट्या भारतवषग 
झजकून घेतला; पि ते सासं्कृप्रतकदृष्ट्या या मूळ लोकामं ळे िभाप्रवत िंाले. काही बाबतीत इथल्या लोकािी 
संस्कृती व कला त्याचं्यापेष घा सरस होती. तशीि ती प्रभन्नही होती. आज जी ग्रामदैवते, लोकािार, प्रस्त्रयािें 
आिार, परंपरा इत्यादीमध्ये प्रभन्नता आढळते, ती इथल्या मूळ संस्कृतीतून आलेली आहे. 
लोकर्ीतातूनस द्धा ही आयेतर संस्कृती िकट िंालेली आहे. ज्यािमािे वदेाचं्यािारे आयेच्या सभ्यतेिे 
दशगन होते; त्यािमािे लोकर्ीताचं्यािारे आयगपूवग सभ्यतेिे दशगन होऊ शकते.” 

 
या संघषािमािेि दोन ससं्कृतींमधील आदान-िदान याम ळे लोकससं्कृती आकार घेत रे्ली. इ.स. 

पूवी स मारे एक हजार वष ेआधी अर्स्तीसारखे आयग ऋषी दप्रष घिेत आले. आपल्या संस्कृतीिा फैलाव 
करताना इथल्या लोकािंी संस्कृतीही त्यानंी जािून घेतली आप्रि आयग संस्कृती व द्रप्रवड ससं्कृती यािंा 
समन्वय साधण्यािा त्यानंी ियत्न केला. यज्ञसंस्थेच्यािारे त्यानंी दोन्ही ससं्कृतींिा मतै्रीव्यवहार केला. 
दप्रष घिेतल्या म लींशी त्यानंी प्रववाह केले. अर्स्तीिी पत्नी लोपाम द्रा ही दप्रष घिेत असलेल्या एका आयेतर 
जमातीमधील कन्या होती. कोकिातही परश रामाने उत्तरेकडील अनेक आयेना बोलावनू समन्वय 
साधण्यािा ियत्न केला. त्याम ळेि कोकिातल्या सर्ळ्या जातीजमाती परश रामाला भजताना प्रदसतात. 
यािा अथग असा की, संघषािमािेि समन्वयाच्या आधारे दोन वशंामंध्ये, दोन संस्कृतींमध्ये प्रनमाि िंालेले 
जे प्रमश्रि त्यातून लोकससं्कृती तयार िंालेली आहे. या आदान-िदानाला द्रप्रवडानंीही मोठा हातभार 
लावलेला आहे. दप्रष घिेकडील हे द्रप्रवड मध्यभारतात व वायव्येकडेही पसरले. इथल्या अनेक जाती- 
जमाती भारतभर पसरलेल्या आहेत. भारताइतक्या अनेक जाती-जमाती जर्ात अन्यत्र क ठेही नसतील. 
भाषा, दैवते, श्रद्धा, परंपरा या ित्येक जातीला स्वतंत्र होत्या. त्याम ळे इथे नानाप्रवध रीप्रतप्ररवाज व 
उपसंस्कृती पाहावयास प्रमळतात. या सर्ळ्यािें तयार िंालेले एकात्म स्वरूपातले रसायन म्हिजे 
लोकसंस्कृती होय. लोकसंस्कृतीत या अनेक जाती-जमातींमधले अनेक रीप्रतप्ररवाज आप्रि संस्कृतीप्रवशषे 
उतरले. द्रप्रवड, दस्यू, असूर, प्रनषाद, प्रकरात, हूि, पल्लव, म ंड, तोड, प्रभल्ल, ठाकूर, नार्, वारली, िेि ू
याचं्या ज्या ससं्कृतीच्या िालीरीती होत्या, त्यािंा पप्ररपाक लोकसंस्कृतीमध्ये िंाला. 

 
लोकसंस्कृतीच्या जडिघडिीमध्ये कृप्रषजीवनािा आप्रि प्रनसर्ािा फार मोठा सहयोर् आढळतो. 

आज आपिाला जे सिसोहळे आप्रि देवदेवतािंें पूजाप्रवधी आढळतात. ते सारे कृप्रषजीवनाशी प्रनर्प्रडत 
आहेत. लोकजीवनातले प्रकती तरी सि हे कृप्रषसंस्कृतीिे सि आहेत. प्रदवाळी हा सि पूवी म ख्यतः 
कृप्रषजीवनाशी प्रनर्प्रडत होता. वळे अमावश्या, नव्यािी पूनव, होळीिा सि, ग्रामदेवताचं्या यात्रा-जत्रा, 
भोर्ीिा सि, जलदेवतेिी पूजा हे सारे शतेीशी संबंप्रधत आहेत. तसेि प्रनसर्ािे र्ूढ न समजल्याने 
त्यापासून आपिाला अपाय होऊ नये म्हिून प जल्या जािाऱ्या देवदेवतािंी संख्या लोकससं्कृतीत अप्रधक 
आढळते. साती-आसरा, मरीआई, म्हसोबा, वतेाळ, काळूबाई या देवता आपले अप्रनष्ट होऊ नये म्हिनू 



 

अनुक्रमणिका 

लोकमनाने स्वीकारलेल्या आहेत. त्याम ळेि लोकससं्कृती नार्, वड, झपपळ, र्ाय, बैल, शतेीिी अवजारे, 
जलिर, प्रपके यािंी प्रनष्ठेने पूजा करते. लोकससं्कृती परंपरेला त लनेने अप्रधक िमाि मानते. अप्रभजात 
संस्कार, पापं्रडत्य आप्रि शास्त्रीय दृष्टी यािंा कमी िभाव व परंपरेच्या िवाहातले जीवन हे लोकसंस्कृतीिे 
वैप्रशष्ट्य मानले जाते. या परंपराप्रियतेम ळे श्रदे्धपेष घा अधंश्रदे्धला महत्त्व िाप्त िंालेले असते. भ ताखेतावंर 
अन् करिीवर अप्रधक प्रवश्वास ठेविारे मन या ससं्कृतीत आढळते. 

 
प्रनसर्ग हा लोकससं्कृतीमधील एक महत्त्वािा घटक असतो. प्रनसर्ािा सहवास, प्रनसर्ािे 

अन करि, प्रनसर्ािी जर्ण्यासाठी मदत घेतल्याप्रशवाय या लोकमानसाला र्त्यतंर नसते. प्रनसर्ग हा 
लोकमानसािा रष घक असतो. तो प्रशष घक असतो आप्रि िसंर्ी तो संहारकही असतो. प्रनसर्ाच्या लहरीशी 
स्वतःला ज ळवनूि लोकससं्कृतीमधील मािसाला जीवन जर्ावे लार्ते. त्याम ळे लोकसंस्कृतीतल्या 
व्यक्तीला प्रनसर्ािे सूक्षम प्रनरीष घि असते. कोित्या प्रठकािी प्रवहीर खिल्यावर पािी लारे्ल, कोित्या 
वनस्पतीिा पाला अथवा रस कोित्या आजारासाठी वापरावयािा; यािे भान नार्र ससं्कृतीतल्या 
मािसापेष घा लोकससं्कृतीमधल्या मािसाला अप्रधक असते. जंर्लात सारे आय ष्ट्य रे्लेल्या आप्रदवासीला 
पावलाचं्या ठशावरून तो क िािा ठसा आहे, केव्हािा आहे, यािे वय काय असाव ेइ. र्ोष्टींिे अिनू ज्ञान 
असते. हे सारे प्रनसर्ाच्या सहवासातून आप्रि प्रनरीष घिातून िाप्त िंालेले असते आप्रि त्यातूनि 
लोकसंस्कृतीिी जडिघडि होत असते. प्रतला अप्रधक समृद्धी िाप्त होत असते. 

 
सामपू्रहकता हा देखील या संस्कृतीिा एक प्रवशषे म्हिता येईल. नार्र संस्कृतीतल्या 

समाजजीवनात सामपू्रहक जीवनाला स्थान नसते, अशातला भार् नाही. तेथेही सामूप्रहक जीवनाला वाव 
असतो, पि लोकसंस्कृतीमध्ये तो त लनेने अप्रधक असतो. शतेीिी प्रवप्रवध कामे करताना, प्रनसर्गकोपाला 
सामोरे जाताना, प्रपकािंी काढिी-मळिी करताना, एखादी प्रवहीर खिताना, र्ावातल्या यात्रा साजऱ्या 
करताना, नेहमीिे सिसोहळे आप्रि त्यािें प्रवधी करताना, धार्ममक र्ोष्टींिी पूतगता करताना एकापेष घा अप्रधक 
मािसािंी र्रज असते. म्हिूनि सामूप्रहक जीवनाला इथे महत्त्वािे स्थान आपोआप िाप्त िंालेले असते. 
परस्पराचं्या सहकायाप्रशवाय इथे म्हिजे कृप्रषजीवनामध्ये पान हालत नसते. मािसू हा समूहप्रिय असल्याने 
अप्रभजनाचं्या संस्कृतीमध्येही सामूप्रहक जीवनाला तसे स्थान असतेही. सि, सोहळे आप्रि प्रववाहादी 
धार्ममक प्रवधीवळेी अशा सामपू्रहक जीवनािे दशगन घडते; पि लोकसंस्कृतीमध्ये जसे ते अपप्ररहायग स्वरूपािे 
असते, तसे ते अप्रभजनाचं्या संस्कृतीमध्ये जािवत नाही, एवढेि म ख्य सूत्र! 

 
लोकसंस्कृतीच्या जडिघडिीमध्ये आधी िर्मिलेल्या घटकाबंरोबरि इतरही काही घटक त्यात 

सामील िंालेले असतात. कृतज्ञतेतून प्रनमाि होिारे प्रवधी यात समाप्रवष्ट िंालेले असतात. भमूी आपल्या 
उपजीप्रवकेसाठी धनधान्य देते. फ ले, फळे देते म्हिून भमूीिे उपकार फेडिारे प्रवधी या संस्कृतीत अप्रधक 
िमािात असतात. हाती आलेले पीकपािी नीटपिे पदरात पडावे, भमूीतून भरपूर धनधान्य याव,े यासाठी 
अप्रहत करिाऱ्या देवदेवतािंी तृष्टी करिारे प्रवधीही या संस्कृतीत अप्रधक िमािात असतात. आजही 
भारतातल्या काही आप्रदवासी जमातीत शतेात नारं्र घालताना रक्ताने माखलेला भात शतेामध्ये प्रवख रला 
जातो झकवा देवानंा संत ष्ट करण्यासाठी नवस बोलून त्यापोटी बळी प्रदला जातो. त्यािबरोबर परंपरेने 
िालत आलेल्या कला, खेळ, क लािार, धार्ममक प्रवधी, देवदेवतािें उपासक उदा. र्ोंधळी, आराधी, 
जोर्ती, भटके जाप्रतजमाती आप्रि त्यािें ग्रामसंस्कृतीशी असलेले नाते, नद्या, पवगत, तीथगषे घते्र, पश पष घी 
यानंा प्रदलेले पाप्रवत्र्य या साऱ्या र्ोष्टींिे अंश लोकसंस्कृतीमध्ये प्रमसळलेले असतात. त्याम ळे 
लोकसंस्कृतीला एकारलेले रूप िाप्त िंालेले नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

लोकसंस्कृतीमध्ये ज्या देवतािंी उपासना केली जाते, पूजाअिा केली जाते, त्यातही आपिाला 
वरे्ळेपिा जािवतो. इंद्र, वरुि, मरुत, उषा आप्रि पजगन्य या देवतािंी पूजा वदेकाळातल्या िारंप्रभक 
अवस्थेत होत होती. ती लोकसंस्कृतीने स्वीकारलेली नाही. पौराप्रिक काळातल्या लोकप्रिय देवता म्हिजे 
प्रवष्ट्ि,ू प्रशव आप्रि रूद्र. यापकैी लोकसंस्कृतीने प्रशवािी उपासना स्वीकारली पि उरलेल्या दोन्ही देवतािंी 
उपासना स्वीकारलेली नाही. त्याम ळे आजही ग्रामीि पप्ररसरात ब्रह्मा, प्रवष्ट्िू, महेश, रूद्र, इंद्र, वरूि इ. 
देवतािंी मंप्रदरे पाहावयास प्रमळत नाहीत. र्िेश आप्रि सूयगदेवतेिी मपं्रदरेही अपवादात्मक प्रठकािीं 
सापडतात. झकवा मानव आप्रि देवयोनी याचं्यामध्ये एक देवसदृश योनीिी कल्पना करून यष घ, र्ंधवग, 
प्रकन्नर, प्रवद्याधर या सारखे देव प्रनमाि केले रे्ले, त्यािंीही उपासना लोकसंस्कृतीत आढळत नाही. उलट 
र्ौि देवता मानलेल्या जर्दंबेला स्वतंत्र देवतेिे स्थान प्रदले. प्रपशाच्च व प्रसद्ध यािंा मात्र स्वीकार केला. 
िाम ख्याने र्ौि देवतािंा जो समूह आपल्या ससं्कृतीने स्वीकारलेला आहे. त्यािंी उपासना लोकसंस्कृतीत 
अप्रधक िमािात रूढ असलेली प्रदसते. म्हिून खेड्ापाड्ातूंन आपिाला खंडोबा, ज्योप्रतबा, बप्रहरोबा, 
प्रसदोबा, म्हसोबा, रवळनाथ, यल्लमा, रेि का, काळूबाई यासंारख्या आिखी प्रकती तरी देवदेवतािंी मपं्रदरे 
पाहावयास प्रमळतात. या त्याचं्या ग्रामदेवता िंालेल्या आहेत. भार्वत संिदायाच्या दीघगकाल, सवगदूर 
आप्रि व्यापक स्वरूपात िंालेल्या िसाराम ळे आप्रि त्यािें आिार-प्रविार सोपे असल्याम ळे या 
ग्रामदेवताबंरोबरि प्रवठोबािी मपं्रदरेही खेड्ातूंन पाहावयास प्रमळतात. यािा अथग असा की, 
लोकसंस्कृतीने ज्या देवतािंी पूजाअिा स्वीकारली, त्यातूनि प्रतला वरे्ळेपि िाप्त िंालेले आढळते. ही 
पूजा- अिाही उन्नत्त जीवनाच्या ओढीपोटी प्रनमाि िंालेली नाही. अप्ररष्टापंासून संरष घि, कोपापासून 
कृपा, स ख आप्रि समृद्धी यापोटी प्रनमाि िंालेली आहे. त्याम ळे लोकसंस्कृतीला प्रवप्रवध स्तर, प्रवप्रवध रंर्, 
प्रवप्रवध रूपे िाप्त िंाल्यासारखी जािवतात. डॉ. स नीतीक मार ितजी लोकसंस्कृतीला ‘लोकायत’ असा 
िप्रतशब्द स िप्रवतात, तो याि कारिाम ळे. प्रतिे हे बह आयामी स्वरूप लष घात आल्यावर र्ोमे या पािात्य 
पंप्रडताने असे म्हटले आहे की, लोकसंस्कृती हा इप्रतहास नव्हे. इप्रतहासािा तो स्वतंत्र प्रवषय आहे. त्यािे 
स्वतःिे असे काही प्रनयम आप्रि प्रसद्धातं आहेत. द सऱ्या एका अभ्यासकाने असे म्हटले आहे की, 
लोकसंस्कृतीिा केवळ सामाजशास्त्राच्या दृष्टीने प्रविार करिे म्हिजे एकारं्ी भपू्रमका ठरेल. लोकसंस्कृती 
हे काही प्रनजीव शास्त्र नाही. बाह्यरूपाने त्यािा अभ्यास प्रजतका आवश्यक आहे, प्रततकाि आतंप्ररक 
रूपानेही आवश्यक आहे. म्हिून लोकसंस्कृती हे एक महत्त्वपूिग असे प्रजवतं शास्त्र आहे. 
लोकजीवनाइतकाि लोकसंस्कृतीिा प्रवस्तार आहे. आत्मा-परमात्मा येथपासून तो जादूटोिा इथपयंत 
सारे प्रवषय यात येतात. त्यात उद्योर् येतो. व्यवसाय येतो. भप्रवष्ट्य येते, नवस येतो आप्रि भाप्रवकानंी 
रिलेल्या देवदेवताचं्या कथा व कहाण्याही येतात. एवढा प्रतिा प्रवस्तार आहे. 

 
लोकसंस्कृतीिे स्वरूप आप्रि वैप्रशष्ट्ये जािून घेतल्यानंतर आता त्या संस्कृतीिा एक महत्त्वािा 

अप्रवभाज्य घटक असलेल्या ग्रामदैवतािंा पप्ररिय करून घेिे उप्रित ठरेल. लोकसंस्कृतीला जे वरे्ळेपि 
िाप्त िंालेले आहे, त्यात या दैवतािंा फार मोठा वाटा आहे. प्रशवाय ही दैवते आप्रि त्यािें करावयािे प्रवधी 
हे व्यक्ती, क ट ंब, समाज आप्रि मनोप्रवश्व याचं्या कें द्रस्थानी वसलेले आहेत. लोकमानसाच्या भावप्रवश्वात 
या दैवतानंा अपार श्रदे्धिे स्थान िाप्त िंालेले आहे. त्याम ळे र्ाव सोडून शहरात राहिारा िाकरमान्या 
आपल्या ग्रामदेवतेच्या याते्रला बायकोम लासंह न ि कता येऊन दशगन घेऊन जात असलेला आपि पाहतो. 
त्याला बोललेला नवसही तो प्रततक्याि श्रदे्धने फेडत असतो. अशा या ग्रामदेवतािंी प्रनर्ममती कशी िंाली 
अन् या देवतािें स्वरूप, वैप्रशष्ट्ये कोिती यािंा ओिंरता पप्ररिय करून घेऊ. 

 



 

अनुक्रमणिका 

वैप्रदकाचं्या पूवी एतद देशीय असे अनेक मानवसमूह येथे वस्ती करून राप्रहले होते. त्यानंा शतेीिी 
िाथप्रमक स्वरूपािी अवजारेही ज्ञात होती. अशा ग्रामवस्तीतल्या लोकाचं्या आराध्य देवतानंा ग्रामदेवता 
असे म्हितात. एक मानप्रसक आधार म्हिून अन् रोजच्या जीवनाला स रष घा िाप्त व्हावी म्हिनू 
मानवसमहूाने या देवतािंी प्रनर्ममती केलेली असावी. 

 
आप्रदवासी जमातींपासून तो झहदूच्या सवग जाप्रतजमातींपयंत सवग लोक यािंी पूजाअिा करतात, 

तसेि बप्रलदान करतात. या ग्रामदेवतािंी स्थाने अप्रधक करून र्ावाबाहेर- र्ावाच्या प्रशववेर, वशेीच्या 
तोंडावर अशी असतात. काही देवतािंी मंप्रदरे असतात तर काही देवतािें िौथरे स्थापन केलेले असतात. 
बप्रहरोबा, ज्योप्रतबा, खंडोबा आप्रद देवताचं्या मूती असल्या तरी अनेक ग्रामदेवता प्रिकिमातीच्या अथवा 
पाषािाच्या साह्याने तयार केलेल्या असतात. काही प्रठकािी देवतेिे ितीक म्हिून पाषािािी प्रशळा उभी 
केलेली असते. काही प्रठकािी दर्डाचं्या ढीर् हीि देवता म्हिून पूजली जाते. वतेाळासाठी दोन-अडीि 
फ टािंा उंि असा सरळसोट पाषािािा स ळका उभा करतात अन् त्याच्या सभोवताली त्यािे साथीदार 
म्हिून शेंदराने झकवा ि न्याने माखलेले योटे योटे र्ोल र्ोटे र्ोलाकार उभे करून ठेवतात. क ठे क ठे 
पाण्याने भरलेल्या भाडं्ावर कड झलबािी डहाळी ग्रामदेवतािंी मूती म्हिनू ठेवण्यािी िथा आहे. त्यािंी 
पूजाअिा खालच्या वर्ातील मंडळी करतात. त्यािंा तो मान असतो. काही देवतािंी पूजा मात्र सविग झहदू 
अन् बल तेदार याचं्याकडे सोपवलेली असते. पूवी जेव्हा या देवतानंा त ष्टीकरिासाठी बली प्रदला जात 
होता. तेव्हा प रूष स्त्रीवषे पप्ररधान करीत असे. या िथेिाि आज अग्स्तत्त्वात असलेला अंश म्हिजे 
मरीआईिा पोतराज. यल्लम्मािा झलब नेिारा भक्त होय. दप्रष घिेत प्रवशषेतः कनाटकात स्त्रीवेष धारि करून 
करावयाच्या धार्ममक प्रवधींिी संख्या बरीि आहे. ती या ज न्या िथेिे अंशात्मक ितीक म्हिनू उरलेली 
असावी. कालान सार बदलिाऱ्या संकल्पना, त्या देवतेप्रवषयीिी कमे आप्रि मानवािी ब प्रद्धमत्ता - कल्पकता 
या प्रतन्हीच्या प्रमश्रिातून प्रभन्न प्रभन्न िदेशातं प्रभन्न प्रभन्न नावानंी या ग्रामदेवता प्रनमाि होतात. यमाई, रेिूका, 
यल्लमा, िाम ंडी, सातेंरी या देवतािें स्वरूप तसे एक असले तरी प्रभन्न िदेशामं ळे त्याचं्या नावात फरक 
पडला. त्याचं्या कमगकाडंात फरक पडला आहे. तीि र्ोष्ट इतर ग्रामदेवताचं्या संदभातही सारं्ता येईल. 
कालातंराने या देवतानंा तापं्रत्रक व सािंदाप्रयक पंथात िवेश प्रमळतो. त्यातून मर् त्यािंी व्रते प्रनमाि 
होतात. म्हिजे त्यािें व्रत करावे लार्ते. त्यातल्या काही क लदेवता म्हिून देवघरात जाऊन बसतात. 
उदा. खंडोबा हा मूळ द्रप्रवडािंा देव मानला जातो. तो तसा पप्ररवार देवता ंपैकी एक असलेला, पि आज 
तो ब्राह्मिापंासून धनर्रापयंत सवेिी क लदेवता म्हिून मान्यता पावलेला आहे. ज्योप्रतबा, रवळनाथ, 
बप्रहरोबा या द य्यम दजाच्या ग्रामदेवताचं्या बाबतीत असेि थोडेफार म्हिता येईल. ताप्रमळनाडूतल्या 
मद रेिी मीनाष घीदेवी ही मळूिी ग्रामदेवता. पि आज ती सवेिी िंालेली आहे. पंढरपूरिा प्रवठोबा हा 
देखील पूवी र्वळी मंडळीिी ग्रामदेवता होती असे काही प्रवद वानािें मत. या ग्रामदेवतेिे प ढे प ढे उन्नयन 
होत रे्ले. त्यािा स्वीकार अनेकानंी केला व आता ती साऱ्या महाराष्ट्रािी प्रवठाई माऊली बनलेली आहे. या 
मीनाष घीदेवीिा पती जो स ंदरेश्वर तो देखील पूवी ग्रामदेवता होती. शवै मंडळींनी या देवतेिे उन्नयन केले. 
त्याम ळे आता ती ग्रामदेवता उरलेली नाही. 

 
या ग्रामदेवतािंी सौम्य आप्रि उग्र अशी दोन रूपे लोकससं्कृतीने मानलेली आहेत. ती कोपली की 

उग्र रूप धारि करते आप्रि माहामारी, ताप, उलया-ज लाब, प्रपकावंर कीड प्रनमाि करते अशी 
ग्रामजनािंी धारिा बनलेली असते. म्हिून ते प्रवघ्न दूर होण्यासाठी प्रतिी पूजा केली जाते. प्रतिी वार्मषक 
जत्रा भरप्रवतात. या जते्रत नवसािा बळी प्रदला जातो. आप्रदम काळात या ग्रामदेवतेला नरबळी देण्यािी 
िाल होती. त्यानंतर ती पश बळीमध्ये रुपातंप्ररत िंाली. त्यातूनि प ढे नरबळीच्या म ंडक्यािे ितीक म्हिनू 



 

अनुक्रमणिका 

पाि नारळािें तोरि देवीला टारं्ले जाऊ लार्ले. खेड्ातल्या याते्रवळेी पाि नारळािें तोरि बाधंण्यािी 
ही िथा आजही सरास बघावयास प्रमळते. काही भक्त तर देवाच्या मपं्रदराला असलेल्या ित्येक पायरीवर 
नारळ फोडतात. ग्रामदेवताचं्या या उपासनेत कोित्याही िकारिे नैप्रतक मूल्याप्रधष्ठान आढळून येत नाही. 
कसलेही आध्याग्त्मक झकवा पारलौप्रकक उप्रद्दष्ट पहावयास प्रमळत नाही. या ग्रामदेवतािंी पूजा झकवा 
उपासना भक्तीतून प्रनमाि िंालेली नसून भीतीतून प्रनमाि िंालेली आहे. त्याम ळेि त्यानंा िसन्न करून 
घेण्यासाठी अप्रतरेकी श्रद्धा असलेल्या प्रन िाकृप्रतक जीवन जर्िाऱ्या समाजाने या देवतानंा जास्वदंीिी 
लाल फ ले, कड झलब, ताडी, मद्य, मध, भारं्, र्ाजंा, तंबाखू, काकवी, रक्ताने माखलेला भात त्यानंा 
आवडतात असे मानून पूजाप्रवधीमध्ये समाप्रवष्ट केलेले आहेत. काही आप्रदवासी जमातींमध्ये ते जे जे पदाथग 
आवडीने खातात, ते सारे ग्रामदेवताचं्या पूजेत समाप्रवष्ट करीत असतात. त्याििमािे त्या त्या भौर्ोप्रलक 
िदेशात जे प्रपकते, त्यान सार नैवदे्यािे पदाथग बदलत असतात. कोकिात देवीला वडे-मटिािा नैवदे्य 
लार्तो, तर देशावर भाकरी िालते. त्यातही मध्य महाराष्ट्रात बाजरीिा रोट नैवदे्याला देण्यािी िथा रूढ 
आहे. यामार्िे कारि ही भौर्ोप्रलक पप्ररग्स्थती म्हिता येईल. 

  
या ग्रामदेवतािंी आिखी काही स्वरूप-वैप्रशष्ट्ये थोडक्यात सारं्ता येण्यासारखी आहेत. या 

ग्रामदेवता म्हिजे ग्रामािे सरंष घि करिाऱ्या देवता अशी भावना असते. या ित्येक देवतेच्या मारे् काही ना 
काही आख्याप्रयका असते. या ग्रामदेवता एका प्रवप्रशष्ट षे घत्राप रत्या मयाप्रदत असतात. उदा. रवळनाथ अन् 
सातेंरी देवता फक्त कोकि अन् र्ोमंतकामध्ये पाहावयास प्रमळते. त्याििमािे शातंाद र्ा, नवद र्ा, 
अजद र्ा या मूळ अनायेच्या असलेल्या देवता र्ोमंतकामध्ये आढळतात. महाराष्ट्राच्या इतर भार्ात फारशा 
आढळत नाहीत. या ग्रामदेवता स्त्री आप्रि प रूष या दोन्ही स्वरूपात आढळतात. उदा. भरैोबा झकवा 
बप्रहरोबा, प्रसद बा, म्हसोबा, नाथभरैव, ज्योप्रतबा, दातनदेव, र् र्ाजी, तेजाजी, पाबजूी, िंडोल, रवळनाथ 
या प रूष ग्रामदेवता होत. तर एकवीरादेवी, माढंरदेवी, काळूबाई, मप्ररआई, यल्लमा, सातेंरी, भर्वती, 
द र्गम्मा, भवानी इ. स्त्रीदेवता होत. त्यातून काहींना क लदेवता म्हिनू िप्रतष्ठा िाप्त होत असते. या देवतानंा 
श भाश भ शक नासाठी कौल लावला जातो. या देवतेच्या मूतीवर म्हिजे डोळ्यावंर पाण्याने प्रभजवलेले 
तादूंळ झकवा ताबंडी दोन फ ले ठेवली जातात व भक्त त्याच्यासमोर आपले इग्प्सत बोलून दाखवतो. 
उजव्या बाजूिे फूल खाली पडले तर इग्प्सत साध्य होिारा श भशक न मानला जातो. आप्रि डाव्या बाजूिे 
फूल खाली पडले तर अश भ मानले जाते. अशी कौल लावण्यािी िथा प्रवष्ट्िू, र्िेश, रूद्र आप्रद देवाजंवळ 
नसावी असे वाटते. 

 
भारतीय लोकानंी जे जे भव्य, प्रदव्य व जीवनाला उपकारक असेल त्या सवग वस्तंूना देवत्व बहाल 

केले. त्याम ळे र्ाय, बैल, अवजारे यानंाही देवत्व स्वरूप लाभले. एवढेि नव्हे तर वड, झपपळ, उंबर, शमी, 
बेल इ. वृष घही देवतास्वरूप बनले. काही जमातींमध्ये नार्, पश पष घी याबंरोबरि जलिरानंाही देवत्व िाप्त 
िंाले. आपल्याकडे तर आघाडा, तरवड, हरळी, कवठ, बाजरी, आपयािी पाने, तीळ, रुईिे रोपटे, 
कमळ, सातू, प्रबब्बा, कड झलब, सौंदड, नार्वले, आंब्यािी डहाळी अशा प्रकती तरी वनस्पती आप्रि धान्यास 
या देवतापूजेत मानािे स्थान िाप्त िंालेले आहे. र्ीतेच्या दहाव्या अध्यायात म्हटल्यािमािे ‘जे जे 
सत्वय क्त, ऐश्वयगय क्त, श्री आप्रि ऊजा यानंी य क्त असेल ते ते माझ्या तेजाच्या अशंापासून उत्पन्न िंाले 
आहे. असे अज गना तू जाि” असे भर्वतंानी जे म्हटले आहे; त्यािा ित्यय आपल्या संस्कृतीने मानलेल्या 
देवताचं्या संकल्पनेवळेी येतो. त्याम ळे प्रहमालय साधा पवगत न बनता देवस्वरूपी बनला. र्ंर्ा ही साधी 
जलिवाप्रहनी न होता ती प ण्यदात्री माता बनली. देवदेवतापं्रवषयीिी आपली धारिा इतकी प्रवशाल व 
व्यापक आहे. थोडक्यात, प्रजच्या ठायी प्रदव्य सामथ्ययग व तेज असते, प्रतला आपि देवता मानेलेले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

लोकसंस्कृतीमधील या देवदेवतापं्रवषयीच्या जनसामान्याचं्या कल्पनाही मोठ्या र्ंमतशीर आहेत. 
१) या देवता अदृश्य रुपाने सवगत्र संिार करतात. २) त्या भक्तािी श्रद्धा आप्रि भक्ती उत्कट िंाल्यावर 
िकट होतात. ३) पूजा आप्रि बळी यािंा स्वीकार करून भक्तािी मनोकामना त्या प ऱ्या करतात. ४) त्या 
भक्ताजवळ अदृश्य रुपाने उभ्या राहतात आप्रि भक्तािा साभंाळ करतात. ५) मात्र भक्ताने त्यानंा िसन्न 
केले नाही तर त्या कू्रर होऊन शाप देतात. ६) आप्रि त्यािें यथासारं् प्रवधी केल्यावर त्या िसन्न होतात. 
अशी धारिा जनसामान्यामंध्ये ििप्रलत आहे. 

 
आप्रदम काळातील एकूि प्रनसर्गग्स्थत मािसाला जर्ण्यासाठी करावा लार्िारा िंर्डा आप्रि 

त्यातही त्याला अनेकदा येिारा पराभव यातूंन या आप्रदम मानवाला एक मानप्रसक आधार शोधण्यािी 
प्रनतातं र्रज भासली असावी. या र्रजेपोटीि मानवाने देवदेवतािंी प्रनर्ममती केलेली आहे. भौप्रतक सृष्टीच्या 
पलीकडे अदृश्य आप्रि अव्यक्त स्वरूपािी एक कल्पनारम्य सृष्टी असली पाप्रहजे, असे या आप्रदमानवाने 
मनाने कग्ल्पले. प्रतलाि दैवतसृष्टी असे म्हित. या दैवतसृष्टीला मानवाने प्रवप्रवध रुपे बहाल केली. प्रवप्रवध 
शक्ती बहाल केल्या. त्यातून मर् प ढील देवदेवतानंा मानवीकरि िाप्त िंाले. म्हिून दैवतसृष्टीच्या 
प्रनर्ममतीिे पप्रहले कारि म्हिजे र् ढािे न िंालेले आकलन म्हिता येईल. प्रनसर्ातल्या नानाप्रवध र्ूढ 
रहस्यािंा उलर्डा त्याला म्हिजे या आप्रदम अवस्थेतील मानवाला होिे शक्य नव्हते. उपय क्त ज्ञानािा 
अभाव, शास्त्रीय कारिािा अभाव. मार्च्या प्रपढीकडून परंपरेने प्रमळिाऱ्या अन भवािंा अभाव, सूक्षम प्रनरीष घि 
अन् तकग श द्ध ियोर् या र्ोष्टींिा असलेला अभाव, प्रनसर्ातील नानाप्रवध र्ूढानंा लाभिारे आकग्स्मक व 
अकग्ल्पत रूप याम ळे हा आप्रदम अवस्थेतील मािसू र्भगर्ळीत िंाल्याप्रशवाय राप्रहला नसेल. काळ्याकप्रभन्न 
आकाशात ष घिाधात एक ििडं र्डर्डाट होतो प्रन डोळे प्रदपवनू टाकिारा एक िकाशिंोत एकाएकी ल प्त 
होतो. तो कसा प्रनमाि िंाला, तो कसा लोप पावला आप्रि प्रनमाि िंालेला आवाज कशातून आला, यािे 
प्रनमाि िंालेले र्ूढ उकलिे त्याला शक्य नव्हते. बरोबर िालिाऱ्या आपल्या साथीदारािा 
पालापािोळ्यात लपलेल्या सळसळिाऱ्या िाण्यावर पाय पडतो अन् द सऱ्या ष घिाला काळाप्रनळा होऊन 
जप्रमनीवर कोसळतो. तो नेमका कशाम ळे, यािे र्ूढ त्याला काही उकलता आले नसाव.े एखाद्या प्रदवशी 
भर द पारी बघता बघता रात्रीसारखा अंधार होतो अन् आकाशीिे तेजोमय झबब िंाकाळून जाते, यािा शोध 
त्याला लार्िे शक्य नव्हते. िंद्राच्या प्रदवसार्प्रिक कमी होिाऱ्या कला अन् नंतरच्या पधंरवड्ात त्याि 
झबबाला येिारे पूिगत्व यािे रहस्य त्या मानवाला कसे समजिार? शभंर-सव्वाश े वषेपूवीच्या 
समाजालादेखील हे रहस्य समजले नव्हते, तर मर् हजारो वषापूवीच्या िाकृप्रतक अन् मार्ासलेल्या 
ग्स्थतीत जर्िाऱ्या समाजाला समजिे कसे शक्य आहे? क ठल्या तरी अर्म्य व प्रवलष घि शक्तीतून हे सारे 
प्रनमाि होत असाव.े असा या मानवािा समज िंाला अन् या शक्तीलाि त्याने देवत्त्व देऊन टाकले. 
दैवतािंी प्रनर्ममती ही अशी िंाली. 

 
या र् ढातून प्रनमाि होिारे आिखी एक कारि सारं्ता येण्यासारखे आहे. ते कारि म्हिजे 

पंिमहाभ तािें मानवाला वाटिारे भय. या भयातून देवदेवतािंी प्रनर्ममती िंाली असावी, असे जर्ातल्या 
अनेक अभ्यासकािें मत आहे. महापूर, भकंूप, विवा, धो धो कोसळिारा पजगन्य, अनावृष्टी, िलय यासारखे 
नैसर्मर्क उत्पात पाहताना या आप्रदम अवस्थेतील मानवाला या कोिी तरी देवता असाव्यात असे वाटले. 
त्यािें हे शग्क्तशाली, प्रवक्राळ रूप पाहून त्याचं्याशी आपिाला सामना करता येिार नाही, यािी त्याला 
प रेपूर खात्री पटली. नाही तर आज एकप्रवसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शस्त्रसज्ज प्रन िर्त 
मानवालास द्धा क ठे या प्रनसर्ाप्रवरूद्ध यशस्वी लढा देता येतो? अजूनही आपि प्रनसर्ावर पूिगपिे प्रवजय 
प्रमळप्रवला आहे, असे म्हिता येत नाही. प्रनसर्ाच्या या भयकारी रूपाने आपले अप्रहत करू नये यासाठी 
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मानवाने त्यािी िाथगना केली, पूजा केली. त्यातूनि पथृ्यवी, आप, तेज, वाय,ू आकाश यानंा देवतास्वरूप 
िाप्त िंाले. ऋनवदेकालीन वैप्रदक काळात आयेनी या देवतािंी िाथगना केलेली आढळते. 
प्रनसर्गदृश्याप्रवषयीिे एक प्रवलष घि आियग अन् त्यािबरोबर प्रनसर्ािी उपय क्तता यातूनही नव्या देवतािंी 
प्रनमीती िंाली आहे. उत्तर ध्र व िदेशात राहिाऱ्या आयेना सहा मप्रहने रात्र व सहा मप्रहन्यािंा प्रदवस हे 
नवलि वाटले. सहा मप्रहन्याचं्या िदीघग रात्रीनंतर उदयाला आलेली उषा आयेना देवतेसमान वाटली 
नसेल तरि आियग. ओला, स का िारा खािारी र्ाय अमृतासमान दूध कशी देते याप्रवषयी आियग 
वाटल्यावािून राप्रहले नसेल. स्वाभाप्रवकि आपि र्ाईला पप्रवत्र मानले. प्रतिी पूजा स रू केली. 

 
देवदेवताचं्या प्रनर्ममतीिी िाथप्रमक अवस्था संपल्यानंतर मर् प्रनसर्ािे प्रनयमन करिाऱ्या देवता 

प्रनमाि िंाल्या. वरुि, बृहस्पती. िजापती, आप्रदती, उषा या देवतानंा प्रनयमन करिाऱ्या देवता आहेत, 
असे आयेनी मानले. तदनंतर या देवतानंा आकार प्रदला रे्ला. क िाला तीन म खे, क िाला िार हात, 
क िाला अष्टभ जा, तर क िाला प्रत्रनेत्र बहाल करण्यात आले. मात्र इथे एक र्ोष्ट नमूद केली पाप्रहजे, ती 
म्हिजे लोकसंस्कृतीमधील अनेक देवतानंा असे अवयव बहाल करण्यात आलेले नाहीत. प ढे प ढे या 
देवतािें मानवीकरि होत रे्ले. मानवी स्वभावािे सारे र् िदोष या देवाला प्रिटकवण्यात आले. तो जसा 
रार्ीट आहे, तसाि तो िेमळ आहे. तो आपले अपराध पोटात घालू शकतो. अशी भावना तयार िंाली. 
त्यातून मर् अपराध पोटात घालण्यासाठी भक्तीिा उदय िंाला. शरिार्ती प्रनमाि िंाली. ब्राम्हि काळात 
या देवतानंा माता, प त्र यासंारखी नाती प्रनमाि िंाली. त्याचं्यात श्रेष्ठकप्रनष्ठ भाव प्रनमाि िंाले. पूवी 
असलेली देवता कालातंराने बदलत रे्ली. पूवी रुद्र ही रडप्रविारी देवता होती, नंतर ती दयाशील देवता 
िंाली. यम हा पूवी मारक नव्हता. नंतर त्याला आजिे स्वरूप िाप्त िंाले. नंतर नंतर एखाद्या देवतेला 
असलेले िप्रतष्ठेिे स्थान कमी िंालेलेही आढळते. 

 
वर सापं्रर्तलेल्या देवता वैप्रदक संस्कृतीने स्वीकारलेल्या देवता आहेत. लोकसंस्कृतीने मात्र 

स्वीकारलेल्या देवता वरे्ळ्या आहेत. लोकसंस्कृतीमध्ये १) पप्ररवार देवता, २) अप्रतमानवी देवता, ३) 
ग्रामदेवता, ४) क लदेवता आप्रि ५) ष घदू्र देवता अशी प्रवभार्िी केलेल्या देवतािंी उपासना रूढ आहे. 

 
वैप्रदक ससं्कृतीने स्वीकारलेल्या ज्या देवता होत्या, त्याचं्या अन षंर्ाने असिाऱ्या व िसंर्ी म ख्य 

देवतािंी पप्ररिया करिाऱ्या अशा काही देवता कग्ल्पल्या आहेत. त्यानंा पप्ररवार देवता असे म्हितात. 
पप्ररवार देवता म्हिजे िम ख व िप्रतष्ठा असलेल्या एका देवतेच्या पप्ररवारात असलेल्या र्ौि देवता. त्यानंा 
िम ख देवतािें सेवाभावी अन यायी मानलेले आहे. या पप्ररवार देवताही शूर, वीर, पराक्रमी, प्रनष्ठावान, 
सेवाभावी, रष घक आप्रि दष घ अशा असतात, असे मानलेले आहे. प्रवष्ट्िूच्या पप्ररवारात र्रुड, लक्षमी, भदेूवी 
या देवता आहेत. प्रशवाच्या पप्ररवारात वीरभद्र, भरैव, षे घत्रपाल, स्कंद. िंडेश इ. देवता येतात तर 
शग्क्तपप्ररवारात सप्त मातृका, यल्लमा, रेि का इ. देवता समाप्रवष्ट केलेल्या आहेत. या ित्येक देवतेप्रवषयी 
खूप दंतकथा आढळतात. या देवताि लोकससं्कृतीत मान्यता पावलेल्या आहेत. प जल्या जात आहेत. 
त्याम ळे आजही महाराष्ट्रातल्या खेड्ावाड्ामंध्ये प्रवष्ट्िूिी मंप्रदरे आढळत नाहीत. पि त्याचं्या 
पप्ररवारातल्या देवतािंी आढळतात. प्रशवाच्या मंप्रदराबरोबर भरैव. नाथभरैव, वीरभद्र इ. देवतािंी मंप्रदरे 
खूप प्रदसून येतात. लोकसंस्कृतीच्या िाथप्रमक अवस्थेत या देवता जनमानसावर प्रवलष घि अप्रधकार 
र्ाजप्रवत होत्या. आजही अप्रशप्रष घत समाजात या देवतािें अप्रधराज्य जािवते. लोकसंस्कृतीमधील इतर 
देवताचं्या मानाने या देवतािें थोडेफार उन्नयन िंालेले प्रदसते. 
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लोकसंस्कृतीमध्ये अप्रतमानवी देवतािंी कल्पनाही रूढ आहे. मानव व देव याचं्या मधल्या योनीत 
असिाऱ्या देवतानंा अप्रतमानवी कग्ल्पलेले आहे. यष घ, राष घस, र्ंधवग, प्रपशाच्च, भतू, प्रसद्ध असे यािें 
जाप्रतसंघ आहेत. देवापेष घा यािें सामथ्ययग कमी मानलेले आहे. त्याचं्याप्रवषयी बरीि विगने िािीन गं्रथात 
आढळतात. ते आकाशात सिंार करतात. ते क ठेही िकट वा अंतधान पावतात. ते रूप पालटून पृथ्यवीवर 
वावरतात. ते लप्रलतकलामंध्ये िवीि असतात. त्यानंा रात्रीिा संिार प्रवशषे प्रिय असतो. प्रशव हे त्यािें 
उपास्य दैवत आहे. यष घ, प्रकन्नर, अप्सरा, र्ंधवग या देवता अप्रतमानवी देवता म्हिून सबंोप्रधल्या आहेत. मात्र 
प्रशव पप्ररवारातील देवता व या देवता यािें परस्परसंबधं प्रदसून येत नाहीत. प्रशवाच्या पप्ररवार देवता कृषी 
आप्रि ग्रामसंस्कृतीशी घप्रनष्ठ संबंध असलेल्या प्रदसतात. पि अप्रतमानवी देवता तशा जािवत नाहीत. 

 
ग्रामदेवता आप्रि क लदेवता या ग्रामाच्या प्रन क ळाच्या संरष घक देवता मानलेल्या आहेत. ग्रामीि 

पप्ररसरात या देवतानंाि आजही फार मोठे स्थान आहे. खेड्ातला मोठा समाज यािंी प्रनष्ठापूवगक उपासना 
करतो. ज्योप्रतबा, खंडोबा. त ळजाभवानी. योरे्श्वरी मंरे्श, व्याघे्रश्वर या क ळाच्या प्रवप्रशष्ट देवता मानलेल्या 
आहेत. वास्तप्रवक पाहता यापूवी ग्रामदेवता या पप्ररवार देवता या वर्गवारीत मोडिाऱ्या देवता होत्या. त्यािें 
उन्नयन िंाले. त्यानंा अप्रधक वरे्ळेपि िाप्त िंाले प्रन क लदेवता म्हिनू क लाच्या देव्हाऱ्यावर त्या जाऊन 
बसल्या. या ग्रामदेवता उग्र व भयंकर असतात. त्यानंा बळी द्यावा लार्तो. अशी समजूत रूढ आहे. 

 
लोकसंस्कृतीमध्ये ष घ द्र देवता या नावानंी ज्ञात असलेला एक देवतार्ट समाप्रवष्ट िंालेला आहे. 

त्यानंा ितवारीत खालच्या स्तरातील देवता मानलेल्या आहेत. त्याचं्यावर खालच्या वर्ातील लोकािंा 
अप्रधकार िालतो. त्यािंी उपासनाही तेि लोक अप्रधक करतात. त्यातल्या काहींना ग्रामदेवतेिे स्वरूपही 
िाप्त िंालेले नसते. मातीच्या व पाषािाच्या मूती, दर्डािंा प्रढर्ारा, एखादा िौथरा, एखादा पाषािखंड या 
रूपात त्या पूजल्या जातात. जाखाई, जोखाई, मरीआई, वतेाळ, म्हसोबा या देवतानंा ष घ द्र देवता मानलेल्या 
आहेत. या देवता तामसी स्वभावाच्या असतात. या देवताशंी सामान्याचं्या जर्ण्यािा सबंंध असल्याने त्या 
त्यानंा टाकूनही देता येत नाहीत. त्यानंा शातं करण्यासाठी त्यानंा शरि जाव ेलार्ते. अशी लोकमानसािी 
धारिा बनलेली असते. 

 
थोडक्यात, पप्ररवार देवता, ग्रामदेवता, अप्रतमानवी देवता आप्रि ष घ द्र देवता या साऱ्या देवतानंा 

ग्रामदैवते मानलेले आहे. प्रशवाय वैप्रदक संस्कृतीच्या साहियाम ळे आलेल्या देवताही त्यात समाप्रवष्ट 
िंालेल्या आहेत. एतद देशीय लोकाचं्या संस्कृतीमधून आलेल्या आप्रि अनेक आप्रदवासी जाती-जमातींमध्ये 
रूढ असलेल्या देवतादेखील या ग्रामदैवतामंध्ये सामावलेल्या आहेत. त्याम ळे लोकससं्कृतीमधील 
ग्रामदैवतािें स्वरूप सपं्रमश्र, िर्त प्रन अिर्त, उन्नत प्रन अवनत, नवसप्रनष्ठ प्रन अनासक्त, सकाम प्रन 
प्रनष्ट्काम अशा िकारिे िंालेले आहे. त्यातल्या काहींना क लदैवतािे स्वरूप िाप्त िंाले. काही ग्रामदेवता 
प्रन पप्ररवार देवता या स्वरूपात आजही लोकमानसावर आपले अप्रधराज्य र्ाजप्रवत आहेत. 

 
या ग्रामदेवता उग्र, तामसी अन् सकाम स्वरूपाच्या का िंाल्या असाव्यात, हे नीटपिे समजत 

नाही. परावलंबी आप्रि बेभरवशािे कृप्रषजीवन, त्यातून जीवनाला आलेली अग्स्थरता, त्याति पदोपदी 
जािविारी अस रप्रष घतता, जर्ण्यासाठी करावी लार्िारी धडपड व मनािी उन्नत अवस्था होऊ नये अशी 
पप्ररग्स्थती, यातून प्रनमाि होिाऱ्या प्ररतेपिाला आधार लाभावा, या भावनेतून या लोकदैवतािंी अशा 
स्वरूपािी प्रनर्ममती िंाली असावी. तरीही िश्न असा पडतो की, लोकमानसािे उन्नयन तरी का िंाले 
नसाव?े त्याचं्या देवताप्रवषयक धारिेला आध्याग्त्मक, नैप्रतक व प्रनरामय अप्रधष्ठान का लाभले नसाव?े 



 

अनुक्रमणिका 

नवस, कमगकाडं व बळी यानंाि िाधान्य का आले असाव?े त्यातून लोकससं्कृती व पयायाने कृप्रषससं्कृतीिा 
काही फायदा िंाला का? त्याचं्या उपासकानंा त्या बदल्यात काय प्रमळाले? या देवदेवताचं्या र्लबल्याम ळे 
लोकसंस्कृती थोडीफार संपन्न िंाली तरी एका देवाकडे वळलेली नाही, हे आपिाला नाकारता येिार 
नाही. मनािा प्रन ब द्धीिा प्रवकास, श्रद्धािें उन्नयन, प्रविारािंी श द्धता व सारासारप्रववके यािंी वाढ 
लोकसंस्कृतीमध्ये प रेशी िंाली का? प्रवज्ञानपूवग कालखंडात या ग्रामदैवतािंा जनसामान्यावंर वरिष्ट्मा 
असिं हे अपप्ररहायग मानले, तरी आज िर्त प्रवज्ञानय र्ात प्रिवरीसारख्या एखाद्या र्ावात असलेल्या 
पाषािदेवतेला हजारोंच्या संख्येने बोकड बळी प्रदले जातात, हे प्रकतपत योनय म्हिता येईल? 
लोकसंस्कृतीमधील आवश्यक असिारा र्ाभा जतन करण्यावरि आपि आता भर प्रदला पाप्रहजे, यात 
शकंा नाही. 

◈◈◈  

 

संदभभ - पं. महादेवशास्त्री जोशी, डॉ. रा. झि. ढेरे, सरोप्रजनी बाबर, र्ावर्ाडाकार अते्र, वामन िोरघडे इ. िे साप्रहत्य व सपंादने आधारासाठी 
वापरलेली आहेत. 
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६. लोकजीवनातील सिलीकरिाचे णवधी : स्वरूप आणि वैणशष्ट्य े
 

- प्रणतमा इंगोले 
 

लोकजीवनािे आप्रदम िप्रतझबब कृप्रषसंस्कृतीत आढळते. “लोक” हा शब्द िािीन ‘र्ि’ शब्दािंा 
समानाथी शब्द आहे. भारतातील र्िव्यवस्था ही लोकशासन व्यवस्था होती, असे डॉ. जयस्वाल सारख्या 
आप्रि इतरही प्रवख्यात पपं्रडतािें मत आहे. त्या व्यवस्थेत ‘राजा’ ला स्थान नव्हते. त्याि अथी कालातंराने 
लोक हा शब्द रुढ िंाला. आज लोकजीवनाला अशी व्यापक पाश्वगभमूी असल्याम ळेि त्यािे महत्व नव्याने 
उद धृत केले जाते. भारतातील लोकससं्कृतीच्या आकलनासाठी हे आवश्यक ठरते. 

 
िािीन भारतातील “र्िव्यवस्था” ही प्रवप्रशष्ट सामाप्रजक आप्रि आर्मथक पप्ररग्स्थतीत प्रवकप्रसत 

िंालेली “मातृसत्ता” होती. प्रशकार आप्रि पश पालनानंतर ती स्त्रीच्या संशोधनातून कृप्रषसंस्कृतीच्या 
प रस्काराबरोबरि त्या काळी रुजली होती. लोकजीवनातील सफलीकरिािी बीजेही ह्याि काळापासून 
रुजली होती हेही नक्की. 

 
मािसािे अप्रधकार, त्यािी क ट ंब व समाज प्रवषयक कतगव्ये, त्याच्यावरील सामाप्रजक बंधने या 

सवेिे प्रनयमन जेव्हा स्त्रीकडून येिाऱ्या वारसापद्धतीने होते; तेव्हा त्या समाजपद्धतीला मातृसत्ताक पद्धती 
हे नाव प्रदले जाते. मातृसत्ता ही िािीन भारतातील र्िजीवी समाज रिनेिा एक महत्वािा प्रवशषे आहे. 

 
अथात् ि झसध संस्कृतीच्या उत्खननाने मातृसत्ताक पद्धतीिे अन मान आता सवगमान्य िंाले आहे. 

अथात् ि त्याकाळी स्त्रीला प रुषापेष घा अप्रधक िप्रतष्ठा होती. ह्यािे कारिही कृप्रषसंस्कृतीति होते. शतेीिा 
शोध स्त्रीने लावला म्हिनू हा व्यवसाय स्त्रीिधान होता. लोकजीवनामध्ये मानवाच्या आप्रदम परंपरा 
अवशषेाच्या रुपात प्रशल्लक राहताति. मानव जातीच्या प्रपढ्यानप्रपढ्यािें सामपू्रहक अबोध मनािे िप्रतझबब 
कोित्या तरी प्रवधीतून, व्रतातून, सि उत्सवातून, िालीरीतीतून, कथार्ीतातून, म्हिी वाक् ििारातून 
जािवत राहते. 

 
कृणिअवस्था ही स्त्री णनर्वमत 
 

“िाथप्रमक अवस्थेतील कृप्रषव्यवसाय हा स्त्रीनेि प्रवकप्रसत केलेला असल्याम ळे, िाथप्रमक 
अवस्थेतील कृप्रषिधान समाजव्यवस्थेत मातृसत्ताक पद्धती रुढ व्हावी हे स्वभाप्रवक होते. सवग जर्भर 
आजही ज्या ज्या प्रठकािी भमूीच्या स फलीकरिािी व्रते आप्रि यात्वात्म प्रवधी आिप्ररले जातात, त्या 
प्रठकािी त्या व्रतप्रवधीमध्ये स्त्रीलाि िाधान्य असते.” 

 
आयग भारतात आले त्यावळेी भारतात ही िाथप्रमक अवस्थेतील कृप्रषव्यवस्थाि रुढ असावी. कारि 

“लोपाम द्रा” ही प्रवदभगकन्या होती. आप्रि प्रतिा प्रववाह “अर्स्ती” ऋषीशी िंाला. “अर्स्ती” हा झवध्यपवगत 
ओलाडंिारा पप्रहला आयग होता. लोपाम द्राने दंडकारण्यािे जनस्थानात रुपातंर केले. आप्रि अर्स्तीला 
कृप्रषकमग करण्यास भार् पाडले. आयग आल्यानंतरच्या ससं्कृतीसंघषािी प्रठिर्ी इथेि पडली. कारि प रुष 
कृप्रषकमग करु लार्ताि मातृसत्ता धोक्यात आली. आयग हे कृप्रषकमात मार्ास होते. कारि ते पश पालन 
अवस्थेति वावरत होते. जर्ातील पश पालन अवस्था ही प रुषसत्ताक होती. प्रतला प्रशकारी अवस्थेिी जोड 
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होती. त्याम ळे प रुषाचं्या हाती कृप्रषव्यवसाय जाताि त्यानंी आपली प रुषसत्ताक पद्धती रुजप्रवली आप्रि 
हाताने शतेी करिे म्हिजे खिून शतेी करिे थाबंवनू नारं्रािा शोध लावला. अर्स्ती ऋषींिा क ं जर 
पवगतावर आश्रम होता. असा उल्लेख या. मा. काळे ह्याचं्या वऱ्हाडच्या इप्रतहासात येतो. मािसाच्या आर्मथक 
सामाप्रजक जीवनात स्त्री प रुषािे स्थान जसजसे बदलत रे्ले तसतसे त्या समाजातील दैवत प्रवषयक 
कल्पनामंध्येही पप्ररवतगन होत रे्ले. प्रपतृिधान समाजव्यवस्थेत प रुष देवतानंा जे माहात्म्य लाभले, तेि 
माहात्म्य मातृिधान समाजात स्त्रीदैवतानंा लाभले होते. सफलीकरिाच्या बाबतीत मात्र स्त्रीिे स्थान 
अबाप्रधत असलेले प्रदसून येते. 

 
सिलीकरि आणि स्त्री अन्योन्य संबंध 
 

सफलीकरि आप्रि स्त्री ह्यािंा अन्योन्य सबंंध असिे स्वाभाप्रवक आहे. कारि स्त्रीच्या प्रठकािी जशी 
सृजनष घमता आहे. तशी ती भमूीच्या प्रठकािीि फक्त आहे. ह्या सवग व्यापारात प रुष केवळ प्रनप्रमत्तमात्र आहे. 
अथात पूवी हे माहीत असिे शक्यि नव्हते. अशावळेी स्त्रीला मलू होिे म्हिजे िमत्कार झकवा जादू वाटिे 
स्वभाप्रवक आहे. झकवा पेरलेला दािा उर्वनू त्यातून असंख्य दािे प्रमळिे हीही जादू वाटिे स्वभाप्रवक 
आहे. आप्रि असा िमत्कार फक्त भमूी आप्रि स्त्रीि फक्त करु शकतात. त्याम ळे त्याचं्यात काहीतरी 
अझतप्रद्रय शक्ती आहे असेही वाटिे स्वाभाप्रवक आहे. आप्रि त्यातूनि यात प्रवधीिा जन्म िंाला. प ढे 
धमािाही जन्म ह्यातूनि िंाला असे द र्ा भार्वत मानतात. 

 
“धमाच्या आप्रदम पाश्वगभमूीिा प्रविार करतानंा केवळ मृत्यूच्या प्रवनाशक शक्तीवरि प्रवसंबिे योनय 

होिार नाही. या अभावात्मक प्रवनाशी शक्तीहून प्रभन्न असिारी, पि प्रतच्याशीि अखंड संबध असलेली अशी 
एक भावात्मक जीवनदायी शक्ती असते. ह्याि शक्तीला यूरो-भारतीयानंी “असू” असे नाव प्रदले होते. असू 
या िािशक्तीिा “यात ” (जादू) झकवा माया या अद भ त कायगकारी शक्तीशी प्रमलाफ िंालेला होता.” 

 
िािीन मानवाचं्या दृष्टीने सवग प्रवश्वािा व्यापार आप्रि धारिा ही मानवी कल्पनातील अशा एका 

शक्तीच्या योरे् होत असते. ही शक्ती म्हिजे (magic potence) “यात्वात्मक शक्ती” आहे. आप्रि ह्या 
शक्तीच्या अग्स्तत्वािी जािीव स रवातीच्या कृषीअवस्थेच्या काळात स्त्री मध्ये आप्रि भमूी मध्ये असण्यािी 
जािीव त्याकाळातील प रुषाला िंाली. त्याम ळे त्याने भमूीला आप्रि स्त्रीला देवत्व बहाल केले. पि 
जसजशी प रुष िधान संस्कृती रुजली तसतसा ह्या धारिेत बदल होत रे्ला. आधी महत्व असिाऱ्या 
स्त्रीदैवतानंा मर् र्ौिस्थान िाप्त होत रे्ले. आप्रि मर् ह्या दैवतािंा फक्त सफलीकरिाति सहभार् उरला. 

 
सिलीकरि आणि स्त्री देवता 
 

आयाच्या आर्मनानंतर स्त्रीदेवतानंा महत्वािे स्थान राप्रहले नाही. उषेिा उल्लेख बरेिदा येतो. पि 
प्रतलाही यज्ञात सोमरसािी आह ती नाही. तीि र्त सरस्वतीिीही! पि प्रजथे प्रजथे कृप्रषकमाशी संबंध येतो. 
प्रतथे मात्र स्त्री देवतानंा महत्व िाप्त होते. ऋनवदेाच्या िौथ्यया मंडलात केलेले आवाहन असे :  

 
अवाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 

यथा नः सुभंगासणस यथा नः सुिलासणस । 
(४५७ - ६ - ७) 
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ह्यावरुन भमूीच्या स फलतेशी सीतेिा सबंंध जोडलेला प्रदसून येतो. नंतर ह्या समधृ्दीरूप 

सीतादेवीलाि ित्यष घ भमूी समजले जाऊ लार्ले. 
 
“कृप्रषकमाशी जेथे संबधं येतो तेथेि फक्त स्त्रीदेवतानंा िाधान्य का हे समजू शकेल. कृप्रषकमाशी 

जेथे संबंध येतो तेथेि फक्त स्त्रीदेवतानंा थोडेफार महत्व येते हे मात्र स्पष्ट प्रदसते. र्ोमील र्ृह्यसूत्र आप्रि 
पाराशर र्ृह्यसूत्र या उत्तरकालीन गं्रथातही स्त्रीदेवतािंा उल्लेख केवळ शतेीच्या संदभाति येतो. सीता, 
असा, अरदा, अनघा, उवगरा, यज्ञा आप्रि शमा या स्त्रीदेवतानंा आवाहन कृप्रषप्रवषयक मतं्रात केलेले आहे.” 

 
ह्यािाि अथग मानवाच्या कृप्रषकमग प्रवषयक यात प्रक्रयामध्ये स्त्रीिे माहात्म्य अप्रधक होते. आजही 

ग्रामीि जीवनात ग्रामदेवतानंा िाधान्य असते. ह्याि यात प्रक्रयानंा कालातंराने प्रवधी म्हटले जाऊ लार्ले. 
कृषी - समाजात यात्वात्मक मंत्रतंत्रािे माहात्म्य आढळते. कारि िाथप्रमक मानवाला दाण्यापासून किीस 
कसे तयार होते ह्यािंी कल्पना नव्हती. त्याम ळे धान्य जास्त प्रपकाव ेम्हिनू काही यात प्रक्रया केल्या जात. 

 
स्त्रीमध्ये सिलीकरिाची अद भूत शक्ती  
 

स्त्री मन ष्ट्याला जन्म देते. तेव्हा प्रतच्या प्रठकािी असिाऱ्या सफलीकरिािा िथम शोध लार्ला 
असिे स्वाभाप्रवक आहे. नंतर ह्या स्त्रीने कृषीिा शोध लावनू आपल्या सारख्याि ह्या सजृनशील अशा 
भमूातेिी धारिाष घम शक्ती शोधून काढली. ती दािे पेरुन, भमूी पासून जास्त दािे िाप्त करुन घेऊ 
लार्ली. भमूीच्या सफलीकरि शक्तीिा मानवाच्या कल्यािासाठी उपयोर् करुन घेऊ लार्ली. अशावळेी 
भमूीिे सफलीकरि करण्यासाठी स्त्रीच्या या शक्तीिा उपयोर् करावासा वाटिे स्वाभाप्रवक आहे. अशावळेी 
मर् जास्तीत जास्त जननष घम स्त्रीिा उपयोर् करावासा वाटिेही ओघाने आलेि. ह्यावरुन स्त्रीच्या 
प्रठकािच्या ह्या सफलीकरिाच्या यात्वात्मक शक्ती म ळेि भमूी सफप्रलत होते, असेही स रवातीच्या काळात 
वाटिे मर् आपोआप पटते. मर् स्त्री आप्रि भमूी ह्यािंा सबधं परस्परावलंबी होऊ लार्तो. 

  
“ज्यािमािे भमूीच्या स फलीकरिाला सवत्स स्त्री सहाय्यक होते. त्याििमािे प्रनप प्रत्रक स्त्रीच्या 

स फलीकरिाला हप्ररतश्यामल भमूी सहाय्यक होते. हे ही काँटेप्रजयस मपॅ्रजकिेि उदाहरि आहे.” 
 
पावसािे उदाहरि घेतल्यास हे अप्रधक स्पष्ट होईल. पाऊस पडावा म्हिून प्रस्त्रयानंी प्रववस्त्रावस्थेत 

शतेात जाऊन नृत्य करण्यािी िथा होती. ह्या उलट प्रनप प्रत्रक स्त्रीला प्रनसर्ाच्या साप्रन्नध्यात प्रववस्त्रावस्थेत 
स्नान घातल्यास प्रतला संतती होते, अशी समजूत होती. हे जलझसिन हे पावसािे ितीक आप्रि प्रववस्त्र स्त्री 
हे भमूीिे ितीक. अथाति हाही मर् एक सफलीकरि प्रवधीि होतो. उघड्ावर ननन स्नान करिे म्हिजेि 
पजगन्य देवतेला भमूीच्या सफलीकरिािमािेि स्त्रीच्या सफलीकरिासाठी आवाहन करिे होय. 
लोकर्ीतात म्हिनूि पावसाला भमूीिा भ्रतार मानण्यािी उदाहरिे आहेत. शतेीच्या षे घत्रात यात प्रवधीिे 
वैप ल्य आढळते. आप्रि हे यात प्रवधी सफलीकरिासाठीि केले जातात. 
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यातुणवधीचे स्वरुप 
 

मानवािंी नवप्रनर्ममतीच्या दशगनाने िप्रकत िंालेली अवस्था ही यात प्रवधीच्या प्रनर्ममतीला कारिीभतू 
ठरली. सवग प्रवश्वामध्ये जी एक स प्त शक्ती आहे प्रतला यात शक्ती म्हितात. या यात मध्ये आप्रवष्ट्कार 
घडप्रवण्यािी तसेि नवप्रनर्ममतीिी शक्ती आहे, असा लोकािंा दृढ प्रवश्वास होता. ह्या यात शक्तीत प्रवनाशक 
तसेि प्रनयामक दोन्ही िकारिे सामथ्ययग आहे. असा लोकािंा दृढ प्रवश्वास होता. त्यातही “ऋत” ही अशी 
शक्ती आहे की प्रजच्याम ळे प्रवश्वािा प्रवकास होतो. यात शक्तीति ह्या दोन्हीिा समावशे असावा. पि 
वदेकाळात ऋतशक्ती म्हिजे दैवी आप्रि यात शक्ती म्हिजे अस री असा समज असावा. यात शक्तीिे स्वरुप 
अझतप्रद्रय आहे. ते कायाग्न्वत करण्यासाठी यात प्रक्रया अग्स्तत्वात आल्या आहेत. 

 
यात प्रक्रयामंध्ये मंत्र, तंत्र आप्रि यंत्र ह्यािंा समावशे होतो. कालातंराने यात प्रक्रयािें हे मंत्रतंत्रात्मक 

स्वरुप नष्ट होऊन केवळ यात प्रवधींिे स्वरुप त्याला िाप्त िंालेले प्रदसते. यात शक्ती िर्ट होण्यासाठी मतं्र 
तंत्र झकवा प्रवधींिी आवश्यकता असते असे लोकमानस मानते. यात प्रवधी म्हिजे दैवतािंी पूजा, व्रते प्रसध्द 
करावयाचं्या प्रक्रया होत. ह्या प्रक्रया शारीप्ररक हावभाव, हातवारे करीत आप्रि प्रवप्रशष्ट वस्तंूिी माडंिी करुन, 
त्यासाठी प्रवप्रशष्ट वस्तंूिा उपयोर् करुन करावयाच्या असतात. 

 
“धमगप्रवधी आप्रि यात प्रवधी यात तसा फारसा फरक नसतो. वस्तू ही ितीके असतात. यात धान्य, 

स पाऱ्या, नारळ, झलब,े दभग, फ ले, पत्री, र् लाल, ब क्का, शेंद र, हळदक ं कू, तेल, तूप, वाती, बळीिी सामग्री, 
लाल, काळे कापड वर्ैरे वस्तू असतात.” 

 
हे प्रवधी संपूिग लोकजीवन व्यापून टाकतात. कारि जीवनातील प्रवप्रवध ससं्कारािें देखील प्रवधी 

असतात. प्रवधीतील ित्येक प्रक्रयेला प्रनरप्रनराळे धार्ममक आप्रि सामाप्रजक संदभग असतात. म्हिूनि प्रवधीिी 
व्याख्या अशी करता येते. “प्रवधी यािा अथग प्रनयप्रमत व योनय असे वतगन झकवा प्रक्रया होय. जन्म, मृत्य,ू 
बारसे, लनन, र्रजािंी पूती, अन्न, वस्त्र, प्रनवारा या सवग बाबतीत प्रवप्रवध प्रवधी असतात.” ह्यािाि अथग 
यात प्रक्रया आप्रि प्रवधी ह्यानंी संपूिग लोकजीवनि व्यापलेले प्रदसून येते. 

 
सिलीकरि णवधीत पाऊस महत्त्वाचा 
 

पृथ्यवी ही आप्रदमाता आहे. आप्रि वषगिशील मेघ हा आद्य प्रपता आहे. आप्रि ही भावना जर्भराच्या 
लोकमानसात रुढ िंालेली आहे. त्याम ळे पाऊस अप्रतशय महत्त्वािा. पाऊसाम ळे जमीन मऊ होते. आप्रि 
प्रतच्यात “बी” रुजू शकते. रेिू म्हिजे मपृ्रत्तकाकि. त्यापासून प्रनमाि िंालेली देवी ही भदेूवी! ही भदेूवी 
म्हिजेि रेि का! अथाति रेि का ही आद्य कृप्रषदेवता! त्याम ळे देवी िसन्न व्हावी म्हिून करण्यात येिारे 
सर्ळे पूजाप्रवधी हे सफलीकरि प्रवधीि ठरतात. ह्या सर्ळ्या प्रवधीमध्ये पजगन्याला फार महत्त्वािे स्थान 
आहे. कारि म ख्य म्हिजे सफलीकरिािे साधनि पाऊस आहे. त्याम ळे पावसाला प रुषतत्वािे - पयायाने 
प रुषवीयािे ितीक समजण्यात येते. ह्यातूनि पाऊस हा नदीिा भ्रतार असण्यािे लोकमानस मानते. 

 
“नदीले आला पूर नदीिा भरतार 
वायाले िालले येळे लोकई र्वार” 
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तर काही लोक पावसाला धरतरीिा पती मानतात. इथे पावसाम ळे होिारे सफलनि महत्वािे 
असते. 

 
“अभाय र्रजते, पाटील हरखते 

कायी माती बाई, न्हाऊन ध वनू बसते.” 
 

इथे ऋत स्नात स्त्रीशी धरतीिे साम्य काग्ल्पले आहे. तर महाराष्ट्रात “ढर्ोजी, मेघोजी” नावािा 
संिदाय आहे. ह्या संिदायातील लोक ढर्ाला आपला बाप आप्रि भमूीला आपली आई मानतात. 

 
“महाराष्ट्रातील मेघपूजा ही आप्रदम पूजा आहे. महाराष्ट्रातील ढर्ो - मेघो संिदाय हा 

धरतीिमािेि पािदेवािी पूजा करिारा. धरिी ही आई आहे. आप्रि पािी (पािदेव) हा बाप आहे. अशी 
ह्या भक्तािंी आप्रि त्याचं्या सिंदायािी दृढश्रद्धा आहे. 

 
“सतबोला सत् िाला सत शोधा अंतरी 

सतनामािी लावा कसोटी आय ष्ट्यािी दोरी” 
 

असे ित्येक र्ाण्याच्या शवेटी ह्या संिदायातील लोक म्हितात. 
 

स्त्रीच्या आणि भूमीच्या सिलन णवधीत णवलिि सार्मय 
 

“स्त्रीला मातृत्व िाप्त होण्यापूवीिी अवस्था रजोदशगन, प ग्ष्ट्पतावस्था, फलशोभन ऋत  इत्यादी सवग 
अवस्था लोकमानसाने कग्ल्पल्या आहेत आप्रि त्यािे प्रनरप्रनराळे प्रवधीही आहेत. स्त्री ऋत मती होते तेव्हा 
प्रवधीवत उत्सव साजरा करण्यािी पूवी िथा होती. ह्याला “साजंीिा उत्सव” म्हित होते. लोकसाप्रहत्यात 
साजंीिी र्ािी आढळतात. खानदेशात ह्यालाि मूळ आले म्हितात. आजकाल हा उत्सव न करता 
त्यासाठी “म का नातू िंाला” असा साकेंप्रतक शब्द वापरतात. 

 
साजंी सिलन णवधी 
 

स्त्रीिे िथम रजोदशगन हे श भ मानून ती आता प त्रवती व्हावी म्हिनू झकवा प त्रवती होण्यास पात्र 
िंाली म्हिून हा प्रवधी करण्यात येतो. ह्या प्रवधीला सोहळ्यािा प्रवधी झकवा साजंीच्या र्ाण्यानंा सोहळ्यािी 
र्ािी म्हितात. ह्यावळेी स्त्रीिे िथम रजोदशगन श भ मानून ती देवी िंाली असे कल्पून प्रतला प्रहरव े वस्त्र 
पप्ररधान करुन प्रतिी पप्रहल्यादंा ओटी भरतात. र्ोडधोड खाऊ घालतात. न्हाऊमाखू घालतात. काही 
प्रठकािी तीन प्रदवस मखरात बसप्रवतात. पूवी म लींिी लनने बालपिी होत. तेव्हा ही िथम रजोदशगन 
िंालेली स्त्री जर प्रववाप्रहत असेल तर प्रतला सोळा प्रदवस मखरात बसप्रवत. ह्यािाि अथग िथम रजोदशगन 
िंालेल्या स्त्रीला भदेूवी कल्पून सोहळे करीत. ओटी भरिे हा एक सफलन प्रवधीि आहे. ह्याच्या उलट 
भमूीला स्त्री कल्पून उत्सव साजरा केला जातो. त्याला अबं वािी उत्सव म्हटले जाते. अथात िािीन काळी 
रजोदशगन श भ होते. कालातंराने स्त्री िा आप्रि रजोदशगनािा प्रनषेध केला जाऊ लार्ला. प ढे तर ‘प्रित्रीिीही 
स्त्री न बघावी’ “असा संकेत रुढ करण्यात आला. मध्यय र्ात हा “प्रवटाळ मानण्यािी” िथा दृढ िंाली. 
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अबुंवाची एक सिलन णवधी  
 

अंब वािी म्हिजे रजोदशगन! सजगनष घम जलालाि येथे “अम्ब ” म्हिून प्रनर्मदष्ट केले आहे. 
कृषीशास्त्रीय गं्रथातही हीि भपू्रमका आहे. त्याम ळे ज्येष्ठािी अखेर व आषाढािा िारंभकाळ या तीन प्रदवसात 
पृथ्यवी रजस्वला असते. म्हिनू या काळात जप्रमनीला नारं्रािा स्पशग करु नये, अशी लोकधारिा आहे. पूवी 
आपि ऋत  म्हिजे सजृनशील शक्ती असे मानलेि आहे. स्त्री आप्रि भमूी ऋत मती होतात. म्हिजेि 
बाळािा आप्रि अन्नािा र्भग वाहण्यास सष घम होतात. 

 
अखाडी सिलनाचा महोत्सव 
 

प्रवदभात आषाढी पौर्मिमेला हा सफलन प्रवधी स्त्री आप्रि भमूी दोन्हीच्या बाबत साजरा केला जातो. 
रेि का म्हिजे भमूी आपि पूवी पाप्रहलेि आहे. प्रहलाि सकामसाधनेत मप्ररमायं, मेसकोमाय अथवा 
अम्बादेवी म्हिून पूजत होते. अद्यापही हा प्रवधी प्रवदभातील ग्रामीि भार्ात िालूि आहे. आषाढाच्या 
पप्रहल्या आठवड्ातील रजस्वला असण्यािा सकेंत आपि पाप्रहलाि आहे. त्यानंतर ही पौर्मिमा येते. ह्या 
पौर्मिमेला षे घत्रपाळ श्रेिीतील सवग देवतानंा आप्रि षे घत्रपाळानंाही आरत्या प्रदल्या जातात. षे घत्रपाळानंा 
प्रदवारोडर्ा म्हिजे रोडनयावर प्रदवा लावनू नैवदे्य अपगि करतात. तर देवींना पाि प्रदव्यािी, सात प्रदव्यािंी 
आरती देतात. ह्यावळेी सवग देवतानंा ओले नारळ फोडून त्याचं्यावर पािी झशपडतात. अथाति भमूीच्या 
रजस्वला अवस्थेनंतरिा हा आनंदोत्सवि असतो. आता भमूी स जलाम स फलाम होिार हा आशावादही 
त्यात असतो. आप्रि अशावळेी इतर षे घत्रपाळ श्रिेीतील देवतानंा प्रवघ्न आिू नये. म्हिून सवग प्रवधी साजरे 
करण्यात येतात. आपले सि व्रते, रुढी, िथा ह्या अशा सफलन - प्रवधीिे अवशषेि असतात. अखाडीला 
नवीन लनन िंालेल्या प्रववाप्रहतेला प्रकमान तीन प्रदवस तरी माहेरी आिनू जातानंा प्रतिी ओटी भरतात. 
तेव्हा ही प्रववाप्रहता पोटी प्रपकावी हाि उदे्दश असतो. अखाडी पासून हे सफलन प्रवधी िालू होतात. म्हिनू 
“अखाडी सि उखाडी” असे म्हितात. 

 
हणरताणलका खरा सिलन णवधीच 
 

हप्ररताप्रलका सारखे वरवर वनस्पतीिा वापर करिारे व्रत वाटले तरी तो एक सफलन प्रवधीि 
आहे. ती खरी भमूीच्या सफलीकरिािी व्रत - पूजा आहे. ह्या व्रतपूजेमारे् म ख्य प्रस्त्रयािंा सहभार् असतो. 
वाळूिा महादेव करण्यामारे् सजगनािी भावना असते. कारि वाळू हे नवसजगनािे ितीक मानले आहे. 
“प्रशव” हे नवसाला पाविारे आप्रदम दैवत आहे. प्रशवपावगतीिी एकत्र पूजा ही कृप्रषसमृध्दीिी पूजा ठरते. 
काही प्रठकािी परडीवर माती टाकून धान उर्प्रवतात व त्यािी पूजा करतात. ती भमूातेिी पूजा असते. 
बह तेक सफलनप्रवधीत महादेव, पावगती आप्रि नंदी झकवा नार् ह्यािीि पूजा असते. लननप्रवप्रधमध्ये हे 
िकषाने जािवते. 

 
लग्नणवधीतील बाकशग आणि बाकशगाचा नवरदेव दोन्हीही सिलनणवधीच - 
 

लोकजीवनात मािसाला महादेव आप्रि त्याचं्या पत्नीला पाराबती म्हिण्यािी िथा आहे. अथाति 
त्यािंा सहाय्यक आपोआपि मर् नंदी होतो. नंदीला सफलीकरिात महत्वािे स्थान आहेि. कारि 



 

अनुक्रमणिका 

कृषीअवस्थेच्या िाथप्रमक काळात झस्त्रया शतेी करीत होत्या. त्या हातात नार्फाळािे शस्त्र घेऊन जमीन 
खोदून शतेी करायच्या. त्याला आपि फारतर खििकाष्ट म्हिू या. 

 
“िाथाप्रमक मानवाच्या शतेाच्या स फलीकरिाप्रवषयक कल्पना स्त्री-प रुष समार्माशी कशा सलंनन 

िंालेल्या आहेत हे दाखप्रविारा एक भाषाशास्त्रीय प रावा श्री. पी. सी. बार्िी यानंी प्रदला आहे. नारं्र 
शब्दािा संस्कृत िप्रतशब्द “लाड्-र्लम” असा आहे. झलर् शब्दही त्यापासूनि आला आहे.” 
 

नारं्राच्या शतेीपूवी मात्र प्रस्त्रया ह्या स्वाप्रमनी होत्या. परंत  स्त्रीिा रजस्त्राव अपप्रवत्र ठरवनू एकूि स्त्री 
सजगनष घमता अिप्रतप्रष्ठत केली रे्ली आप्रि वृष खच्चीकरिाने स्त्री मनातील प रुषषगभ िप्रतमाही अिप्रतप्रष्ठत 
िंाली. स्त्रीच्या पूवीच्या रूपािे िप्रतझबब मातंर्ी देवीत आढळते. 

  
“मातंर्ी देवी ही भदेूवी. ती सवगतंत्र, स्वतंत्र स्त्रीदेवता होती. प्रतच्या हातातील नार्काष्ठ झकवा 

खनन यष्टी (digging stick) हे प्रतिे स्वाप्रभत्व असलेल्या सजगनासाठी साहाय्यक अशा प रुष तत्वािे िप्रतक 
होते.” 

 
नार्, वृषभ, सूयग ह्याही अशाि पौरुषािे िप्रतक असिाऱ्या र्ोष्टी होत्या. बैलाला नारं्रािा शोध 

लार्ताि शतेीला ज ंपण्यात आले. आप्रि मातंर् त्यािे पौरुषहनन करु लार्ला. आज ऋप्रषपंिमीच्या 
व्रतप्रवधीत ह्यािे अवशषे आढळतात. कारि ती वृषपंिमी असावी. कालातंराने त्यािे ऋषीत रुपातंर िंाले. 
स्त्रीच्या स्वामीत्वािे ितीक म्हिून आप्रि प रुषाच्याही पौरुषािे ितीक म्हिनू करण्यात येिारा ऋप्रषपंिमीिा 
प्रवधी हा असा सफलीकरिािाि प्रवधी आहे. 

 
“हे व्रत बह धा ऋप्रषपिंमी नसून वृषपंिमी असाव ेआप्रि त्यािा आयगपूवीच्या झलर्पूजेशी आप्रि वृष 

पूजेशी संबधं असावा. वृषभ आयगपूवग अत्यंत पूज्य मानीत. ते झलर्पूजेिे श्रेष्ठ ितीक होते. झसधू उत्खननातून 
उपलब्ध िंालेल्या सवग म द्रातूंन जो वृषभ दाखवलेला आहे तो न ठेिलेला वळू आहे. झसधू संस्कृतीतील 
लोक पूजेसाठी काही न फोडलेले वळू बाळर्ीत असे प्रदसते. आजही महाराष्ट्रातील काही खेड्ातून 
र्ावासाठी पोळ सोडण्यािी िथा आहे. न ठेिलेल्या वळूला “पोळ” म्हितात. वृषभाला ठेिनू िजननासाठी 
प्रनरोपयोर्ी करिे हे झलर्पूजेच्या कल्पनेच्या प्रवरुद्ध आहे.” 

 
ह्याम ळेि कदाप्रित प ढे नारं्राला झलर्पूजेिा मान प्रमळाला असावा. 
 

पोळ्याला बैल नवरदेव 
 

वरील पोळ शब्दावरुनि “पोळा” हा शब्द आला असावा. न ठेिलेल्या बलैािें स्मरि म्हिूनही हा 
उत्सव केला जात असावा. पि पोळ्याच्या सिामध्ये र् राढोराचं्या आप्रि धनधान्याच्या समृध्दी प्रवषयक 
लोकधारिाि िबल असलेल्या प्रदसतात. पोळ्याच्या प्रदवशी बैलाला ितीकात्मक नवरदेव करण्यात येते. 
त्यातून कृप्रषसंस्कृतीच्या नंतरच्या काळात बलैािी उपय क्तता जािनू त्याचं्या प्रवषयीिा प्रजव्हाळा आप्रि 
कृतज्ञता व्यक्त करण्यािा सि असावा असे वाटते. पि बारकाईने पाप्रहल्यास हा भमूीिा स फलन प्रवधीि 
असतो. बलै हा पौरुषािे ितीक होताि. त्यािे मर् भमूीशी साकेंप्रतक लनन लावले जात असाव.े खालील 
ओव्या ह्याला प ष्टी देतात. 
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“पोळीयाच्या प्रदसी र्ायी िंाल्या वरमाया 
याप्रहच्या पोटिे नंदी नेले प्रमरवाया 
जप्रमनीिा भार उिलला कोिं? 
र्ायीच्या प तानं ज वाले देली मान 
र्हू मी दळते एका माडंी मि-मि 
मह्या र्ं घरी “बसू राजािं लर्न” 

 
ह्यातून र्ायीच्या प ताने ज वाला मान प्रदल्याम ळे शतेात धनधान्य प्रपकते, असा उल्लखे आहे, पि 

त्यािबरोबर त्याच्या लननािाही उल्लखे आहे. अथाति हे लनन र्ायींशी नाही. कारि र्ायी वरमाया आहेत. 
त्यािंा माता म्हिून र्ौरव केलेला आहे. 

 
“अथाति सजलेल्या बलैाला पोळ्याच्या प्रदवशी लोकसंस्कृतीने त्यािे लनन म्हटले आहे. व त्याला 

नवरदेव संबोधले आहे. पोळ्यािा सन तीन प्रदवस िालतो. पप्रहल्या प्रदवशी बैलाच्या खादं्याला लोिी व 
हळद लावनू मळतात. क ठे क ठे पोथीच्या पानानंा (अळूिी पान) हळद आप्रि लोिी लावनू त्याने खादंा 
रर्डतात. तर क ठे पळसाच्या पाि पानाचं्या डहाळ्यानंी व मोळ्याच्या विेीने खादंा उतरप्रवतात. द सऱ्या 
प्रदवशी त्याला स्नान घालून, देवदशगन करवनू, पोळ्याला वशेीला बाधंलेल्या तोरिाखालून नेतात. नंतर 
मानािे जेवि देतात. प्रतसऱ्या प्रदवशी त्याला बाझशर् बाधूंन त्यािी प्रमरविूक काढतात. 

 
प्रवदभातील आकोट प्रजल्ह्यात नंदीिे जास्त महत्व आहे. प्रतथे नंदीिे ज ने आप्रि प्रवशाल मंप्रदर 

आहे. ह्या सवग भार्ातील नंदी पोळ्याच्या द सऱ्या प्रदवशी सजवनू “वारी भरैवर्ड” येथे नेतात अथाति हा 
प्रवधी सकाळी असतो. सायकंाळी ह्या सजवलेल्या बलैािंी र्ावातून वराती सारखी प्रमरविूक काढतात. 
त्याला “दारका” म्हितात. 

 
“तीन प्रदवसाचं्या ह्या सवग प्रक्रया बलैाला नवरदेव बनवनू देव बनप्रवण्याच्या आहेत. देव बनप्रवण्यािी 

ही प्रक्रया काळे दोरे, र्ोंडे व बाझशरे् बाधूंन यात्वात्मक पद्धतीने सजवनू नकळत केली जाते.” 
 
अथाति ह्यामारे् झलर् ठेिलेल्या बलैािा साकेंप्रतक मृत्यू आप्रि जननष घम पौरुषाच्या ितीकात्मक 

बैलािंा प नजगन्म आप्रि त्यािा प्रववाह असाि हा प्रवधी प्रदसतो. हा सवग प्रवधी भमूीच्या सफलीकरिाशी 
प्रनर्डीत असतो. कारि भमूी आप्रि स्त्री ह्याचं्यात एक िकारिी जननष घमता असते. आप्रि ह्या 
जननष घमतेसाठी पौरुषाशी संयोर् आवश्यक ठरतो. पि ह्या पौरुषाच्या सयंोर्ािे नेमके स्वरुप त्या काळी 
ज्ञात नव्हते. आज प्रवज्ञानाने ते ज्ञात िंाले आहे. त्याम ळे त्यािे ितीक म्हिून नंदीला सन्मान प्रमळाला. प ढे 
त्यालाि शकंरािा अवतार झकवा शकंरािे वाहन म्हिनूही र्ौरव िाप्त िंाला. 

 
नवरदेवाचें बाकशग बैलाचेच प्रतीक 
 

पूवी देवानंा वर्ैरे बाझशर् असावते. मन ष्ट्य देवरुप िंाला म्हिजे त्याने बाझशर् बाधंाव ेआप्रि स्त्रीही 
देवरुपी िंाली की, प्रतने बाझशर् बाधंाव ेअशी लोकधारिा असावी. आप्रदवासींमध्ये आजही नृत्य करतानंा 
बायसनिा म र् ट घालतात. “बायसन” हा जंर्ली रानरेडाि असतो. ह्यामारे् ह्या रेडा झकवा बैल ह्याचं्या 
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झशर्ामध्ये यात शक्ती असते असा लोकसमज असावा. आप्रि हा म र् ट धारि केल्यावर ती शक्ती त्या 
मािसात येते असा समज असावा. 

 
“बाझशर् हे भमूीच्या व स्त्रीच्या स फलनािे व्याप्त प्रवश्वसजगकत्त्व आप्रि प रातन यात्वात्मक परंपरािे 

संप्रित घेऊन आपल्या परंपरेने लोकमानसात आलेले आहे.” 
 
प ढे ह्याि बाझशर्ािे म ंड्यावळ्यामध्ये झकवा म र् टामध्ये रुपातंर िंालेले प्रदसून येते. लननप्रवधीतील 

सर्ळेि प्रवधी सफलनप्रवधीि असतात. 
 

“भाद र्ई म्हिते लक्समन देरा 
माडंवाच्या दारी जा जा िंरिंरा 
माडंवा जाऊन लर्न लावजा 
लर्न लावनू कनर्ई धरजा 
कनर्ई धरुन बव ला एंर्जा 
बव ला इंर्नू जानोसा मारं्जा 

जानोसा मारं्ून प्रबद याप्रर्री घे जा 
नवरी प्रजतून आपल्या घरी ये जा” 

 
वरील लोकर्ीतात बोहण्यािा (“बव ला एंर्जा”) उल्लखे आहे. 
 

बोहल्याची पूजा सिलन णवधी 
 

मातीिे बोहले करुन त्यािी प जा करिे हा एक सफलन प्रवधीि आहे. मातीच्या बोहल्यातून 
सर्जकता िर्ट होते. पूवी मातीच्या बोहल्यावर लनन लावत असत. आता त्यािे योटे ितीक फक्त 
करतात. पि पूवी मोठे बोहले करतानंा त्याखाली “नारं्रफाळ” झकवा “वखर” ठेवण्यात येत होता. 
त्यामारे् नवाश्मय र्ातील कृषीच्या िारंभीच्या काळातील लोकधारिाि प्रदसतात. 

 
“नवाश्म य र्ातील कृषीच्या िारंभीच्या काळात जमीन व नारं्रफाळा प्रवषयी काही पूजाप्रवधी 

करण्यात येई. थोडे नारं्र िालवनू िंाल्यावर नारं्रफाळासकट (ऋनवदे ऋिा क्र. - ११) हे शतेात ठेवनू 
देण्यात येई. हे नारं्र फाळ आप्रि शते यािें मीलन असे. शवेटच्या ऋिेत नारं्रफाळालाि “कपृत” 
(प रुषािे जननेंप्रद्रय) असे म्हटले आहे. यावरुन स्पष्ट होते की, नारं्र आप्रि षे घत्र (जमीन व स्त्री) या 
साकेंप्रतक संबधंाने धान्य प्रपकले असा जानपदीय प्रवश्वास स्पष्ट होतो.” 

 
ह्यािाि अथग नारं्रफाळ टाकून करण्यात येिारे बोहले हे शतेजप्रमनीिेि ितीक होते. आप्रि त्यािी 

पूजा सफलन प्रवधीि होता. 
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लग्नणवधी सिलनणवधीच 
 

लननप्रवधीतील देवक ं ड्ािंी पूजा, माडंव झशपिे, अष घता फेकिे, कंकि बाधंिे, रे्ठे बाधंिे, 
न्हानोरा घालिे, तसेि धोप्रबिीिी पूजा ह्यासवेमारे् सफलीकरिािािं उदे्दश असतो. 

 
“वधू आप्रि षे घत्र (जमीन) यािें साकेंप्रतक स फलीकरि हा भार् प्रववाहप्रवधीतील इतर प्रवधीतूनही 

प्रदसतो. उदाहरिाथग वधूच्या डोक्यावर धान्याच्या म ठी ओतिे, न्हानोरा घालिे, उंबरठयावर माप ठेऊन ते 
पायाने सारुन नवीन घरात िवशे करिे” 

 
प्रवदभात लननासाठी माडंव घातला असता त्याला नवीन वस्त्र पप्ररधान करुन वरमाय कोऱ्या 

मडक्यात पािी घेऊन ते पािी आंब्याच्या डहाळीने माडंवभर झशपडते. भमूीवर पािी झशपडिे हा भमूीिा 
सफलन प्रवधीि असतो. ह्याच्या उलट नवरीला बाहेर िौरंर्ावर बसवनू सवाष्ट्िी आघंोळ घालतात. हाही 
भमूी आप्रि स्त्री ह्यािंा सफलन प्रवधीि असतो. 

 
लननातील देवक ं ड्ाही भमूीिी आप्रि स्त्रीिी सजगनता वाढावी म्हिून स्थापन केल्या जातात. त्या 

प्रवधीवत क ं भाराच्या घरुन आिल्या जातात. “क ं भ” हे र्भाशयािे ितीक म्हिून जर्भर मान्यता पावले 
आहे. जप्रमनीवर धान्य पेरुन त्यावर भरलेला क ं भ ठेवनू त्यािी पूजा म्हिजेि देवक ं ड्ा! ह्या देवक ं ड्ानंा 
नवरदेव नवरी सारखे रे्ठे बाधंतात. रे्ठे म्हिजे प न्हा सफलनप्रवधीि. प्रपवळ्या लाबं कापडात स पाऱ्या, 
लेक रवाळे हळक ं ड आप्रि प्रपवळी ज्वारी झकवा लाल तादूंळ घेऊन त्याला र्ाठ पाडतात. असा सात र्ाठीिा 
हार नवरीिा आप्रि अकरा झकवा नऊ र्ाठींिा हार नवरदेवािा असतो. लननाच्या आधी तो माडंवामध्ये 
नवरदेवािी आप्रि नवरीिी आत्या त्याचं्या साठी तयार करते. म्हिजे नवरदेवािी आत्या नवरदेवासाठी 
आप्रि नवरीिी आत्या नवरीसाठी. ते रे्ठे घातल्यानंतर त्यानंा क ठे जाता येत नाही. लननाच्यावळेी रे्ठे 
र्ळ्याति ठेवाव ेलार्तात. असाि एका र्ाठीिा रे्ठा देवक ं डीला बाधंतात. देवक ं ड्ा दोन असतात. एक 
भ मीिे ितीक! ती मोठी असते. एक स्त्रीिे ितीक. ती योटी असते. 

 
“मातीिा क ं भ हे र्भािे ितीक म्हिून जर्भर मान्यता पावनू पूजाप्रवधीत समाप्रवष्ट िंाला आहे. 

भरलेला क ं भ हा र्भगजलद्रवाने य क्त असा मानून त्यािी लननात देवक ं ड्ा (एकावर दोन मडके) पािी 
भरुन पूजा केली जात असते. 

 
अथाति पािी हे सफलनािे साधन आहे हे आपि पाप्रहलेि आहे. लननात हळद लावण्यामारे्ही 

सफलनािाि उदे्दश असतो. 
 
प्रवदभातील लननप्रवधीतील “तेल िढप्रविे” आप्रि देव्हारा प्रटपिे” हे प्रवधीही स फलनािेि द्योतक 

आहेत. देव्हारा प्रटपिे म्हिजे, देव्हारा रंर्प्रविे. ह्यावळेी देव्हारा ि न्याने रंर्प्रवतात, आप्रि त्या रंर्ावर रे्रु 
पाण्यात प्रभजवनू अमरवले आप्रि “राऊत घोडा” काढतात. ह्यासोबति एक िंपारािी आप्रि आंब्यािे िंाड 
काढतात. अथाति ह्यातील अमरवले वशंसातत्यािे ितीक असाव.े आप्रि राऊत घोडा हे प रुषत्वािे ितीक 
असाव.े कारि प ढे नवरदेवाला घोड्ावर बसवताति. म्हिजेि हा राऊत - घोडा हा षे घत्रपाळािे ितीक 
असावा. िंपारािी ही सृष्टीदेवता आप्रि आंब्यािे िंाड स फलनािे धोतक म्हिून येत असावा. देव्हाऱ्यावर 
ि न्याच्या रंर्ावर रे्रुने काढलेल्या बाह लीला िपंारािी का म्हितात? “िंपा” ह्यािा अथग धान्यािी रािी 
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असाही होतो झकवा षे घत्रपाळ श्रेिीतील देव स्कंद आप्रि त्यािी बहीि िंपाष्टी झकवा सटवी प्रहिे ते ितीक 
असाव.े कार्मतक मप्रहना हा स्कंद पूजेिा मप्रहना समजला जातो. कार्मतक श द्ध पिंमीला “नार्प्रदवाळी” 
असते, तर षष्टीला िंपाषष्टी. अथाति ही दोन्ही सफलन प्रवधीतील महत्वािी नाव.े प्रतसरे नाव खंडोबािे. 
कारि खंडोबािे नवरात्र िंपाषष्टीपयंत असते. पि खंडोबाही शवेटी षे घत्रपाळ श्रिेीतीलि दैवत आहे. 

 
िास आििे - सिलनणवधीची सुरवात 
 

लनन प्रवधीमध्ये स रवातीला फास आिण्यािी िथा आहे. वाजंते्र लावनू “वखार” शतेात नेतात 
आप्रि सौंदळ, रूई, आंबा, अघाडा आप्रि जाभंळू (झकवा कोितीही इतर िंाडािी फादंी) अशा पाि फादं्या 
वाजत र्ाजत घरी आितात. त्या फादं्या वखरावर उलया बाधंतात. जेिेकरुन त्यािा स्पशग भमूीला होतो. 
नंतर ही पाि िंाडािंी ज डी देवक ं डी जवळ ठेवतात. ह्यावळेी एक सौंदडिी ठ नी आितात. आप्रि ती 
देवक ं डीच्या मारे् रोवतात. नारं्र आप्रि वखर हे स फलीकरि प्रवधीतील महत्वािे ितीक आहेत. इथे 
भमूीिा सफलनप्रवधीि अप्रभिेत असतो. 

 
वाजत र्ाजत आिलेली ठ नी ही बह धा सौंदडिी असते. ह्या ठ नीलाही रे्ठा बाधंतात आप्रि समोर 

देवक ं ड्ा ठेवतात. ह्याि वळेी कोरा राजंि झकवा माठही आितात. त्यालाही रे्ठा बाधंतात. प्रवशषे म्हिजे 
देवक ं ड्ा, राजंि, न्हानोऱ्यािी पाि मडकी, र्ंर्ाळ हे सवग क ं भाराच्या घरुन आिण्यापूवी त्याच्या िाकािी 
प्रवधीवत पूजा करतात. ही पूजा “देवतीन” म्हिजे क ळातीलि नावराशी िमािे मान प्रमळालेली स्त्री वाजत 
र्ाजत जाऊन करते. ह्यावळेी आधी क ं भाराकडे देव नेऊन ठेवतात आप्रि मर् िाकािी पूजा केल्यावर 
वाजत र्ाजत घरी आितात. 

 
“लननात क ं भाराच्या घरी देवक नेण्यािी रुढी असून त्यात प्रस्त्रयािंा समावशे असतो. त्या 

क ं भाराच्या घरी जाऊन क ं भाराच्या िाकास व क ं भारिीस खि, हळद, व क ं कू देतात, मर् क ं भारीि त्यानंा 
एक एक मडके देते. यालाि आवा ल टिे म्हितात. क ं भारािा ह्यात सहभार् नसतो. देवक ं ड्ा व आवा 
ल टिे या प्रवधीमारे् स फलीकरिािी िािीन रुढी आहे.” 

 
अथाति इथे क ं भारािे िाक हे सृष्टी िक्रािे ितीक असते. सृष्टीिक्रात जशी प्रनर्ममती होते. तशीि 

प्रनर्ममती क ं भारािे िाक करते. प्रशवाय त्याने केलेले क ं भ हेही र्भाशयािे ितीक. म्हिजे प न्हा प्रनर्ममतीिे 
ितीकि ठरतात. “क ं भाराच्या र्प्रतमान िाकावर मातीिे ग्रामीि भाडें एकसंघ आकारात येते. तेव्हा 
िाकािी र्ती आप्रि क ं भाराच्या हातािी र्ती ह्यातून कलाकृती जन्म घेते. सृष्टीिक्रािीही अशीि र्ती 
असते, जी स फलनासाठी सहाय्य करते. पाऊस येतो, जमीन प्रहरवी होते, उन्हाळा येतो, भर उन्हाळ्यातही 
वसंत येतो. फ लानंा बहर येतो. ही स फलनािीि रूपे! 

 
जेविारची पाटी 
 

लननप्रवधीतील पप्रहल्या प्रवधीला “जेविार” म्हितात. ह्या प्रवधीसाठी मारं् कोरी पाटी प्रविून देतो. 
त्या पाटीला धाडें लावनू (ज्वारीिे खोड) ते वर बाधंतात. धाडें पाि घेतात. स फलीकरिासाठी धाडं्ाच्या 
खोपडीिा हा माडंव करण्यािी िथा प्रवदभात आहे. दरवळेी हा माडंव जप्रमनीवर धाडें ठेवनू करतात. फक्त 
जेविारच्या पाटीसाठीि हे धाडें पाटीला दोऱ्याने (लाल प्रपवळ्या रंर् प्रदलेल्या. ह्याला लाटी म्हितात.) 
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प्रशवनू घेतात आप्रि वर एकत्र बाधंतात. ह्या पाटीला घोंर्ड्ाने िंाकून र्ावातून प्रमरवत नेतात. ह्यावळेी 
फक्त डफडे वाजप्रवतात. 

 
प्रवदभातील दानापूर ता. तेल्हारा ह्या र्ावी ही पाटी फक्त एका मातीच्या ओयावर नेतात. आप्रि 

ह्या ओयाला मेसकोमायिा ओटा म्हितात. अथाति मेसकोमाय म्हिजे भू-माताि आहे. ह्या देवीच्या 
पूजेसाठी प्रवधवा स्त्रीला जेव ूघालण्यािा क लधमग काही ब्राम्हि क ट ंबात आहे. 

 
“ह्या देवता बह धा महार लोकातं असतात. ह्यािी पूजा भाद्रपद मासात करतात. त्याला माहूर 

भादवी म्हितात.” 
 
ह्यावरुन रेि कादेवीिेि द सरे नाव मेसकोमास आहे. ह्या देवीला जरी प्रवधवा समजत असले तरी 

जेविारच्या पाटीत मात्र हळद क ं कू, प्रदवा, नारळ, ओटीिे सामान, असे सवासिीिे सामान असते. 
अथाति िथम भदेूवीिी ओटी भरुन इथे स फलनप्रवधीि केला जातो. जेविारिा प्रदवा नववधूला बघू देत 
नाहीत. ह्यामारे् ती देवी प्रवधवा आहे असा समज असावा. हा प्रदवा उतरंडीत ठेवनू प्रदला जातो. मप्रहनाभर 
तो तसाि राहतो. सव्वा मप्रहन्याने नदीत प्रशरवनू प्रदला जातो. जेवनारिे धाडेंही घरात ठेवतात. पप्रहल्या 
प रात सोडतात. नदीला पूर आला म्हिजे मीलनािा संकेत समजतात. 

 
“भमूी आप्रि स्त्री याचं्या सहभावात्मक स फलीकरिािा संबंध दाखवनू देिाऱ्या अनेक ितीकात्मक 

कल्पना आपल्या धार्ममक आिार प्रवधींमध्ये आप्रि व्रतािरिामध्ये आढळून येतात. नारळ र्हू-तादूंळ यानंी 
स वाप्रसनीिी अर्र नववधूिी ओटी भरण्यािा प्रवधी हा स फलीकरि प्रवधीि आहे. बह तेक स फलीकरि 
प्रवधीमध्ये वनस्पती सृष्टीतील हप्ररत विाला जे महत्व आहे ते नवप्रनर्ममतीिे ितीक म्हिून आहे. पत्री, फळे, 
फ ले, नारळ, (श्रीफल) हप्ररतवस्त्र, हप्ररतविािे अलंकार या सवेना ितीकात्मक महत्व आहे.” 

 
घरभरिी 

 
म लािे लनन असल्यास घरभरिीिा प्रवधी करतात. ह्या प्रवधीमध्ये नवरी घरात येतानंा उंबरठयावर 

धान्यािे माप ठेवतात. आप्रि नवरी त्याला ढकलून घरात येते. नंतर प्रतिी ओटी भरतात. ह्याला “फल 
शोभि” म्हितात. प्रवदभात ह्याला “बाज टाकिे” हा साकेंप्रतक शब्द वापरतात. आजकाल प्रित्रपटाम ळे 
ही स हार्रात भलतीि िप्रसद्ध आहे. पि त्यापूवीिा प्रवधी मात्र स फलनप्रवधीि असतो. 

 
प्रवदभात नववधूिे स्वार्त करण्यािी वरे्ळी पद्धत आहे. आधी लननाच्यावळेी प्रतच्या डोक्यावर 

धान्य ओतून प्रतला देवत्व देण्यात येते. पि सासरी आल्यावर प्रतला समोर करण्यात येते. ह्यावळेी प्रतच्या 
हाताच्या ओजंळीत तादूंळ टाकतात. त्यावर पेटवलेला किकेिा प्रदवा ठेवतात. नवरदेव ह्यावळेी प्रतच्या 
मारे् असतो. जप्रमनीवर हळदी क ं कवािे हाताने थाप मारतात. झकवा प्रतला पायघड्ा घालतात. काही 
प्रठकािी परातीत थाप मारुन परातीत पाय ठेवत प्रतला िवशे करायला सारं्तात. अथाति प्रतच्या रूपाने 
देवी आली असे ह्यावरुन जािवते. पि िालतानंा प्रतला धान्यािंा सडा घालायला सारं्तात. म्हिजे आधी 
प्रतच्या डोक्यावर धान्य ओततात. आप्रि नंतर ती भमूीवर धान्य ओतते. 
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ह्या प्रदवशी घरभरिीिा स्वयपंाक करतात. म्हिजे अर्दी स रवातीला म हूतावर पाि क ळाच्या पाि 
सवासिी र्हू दळतात. हळद दळतात. ह्या र्व्हाच्या शवेया, काही म र्वड्ा, काही पापड तर हळदीच्या 
“प्रकक्सा” करतात. हा प्रकक्सा प्रववाहप्रवधीत वापरतात. घरभरिीच्या प्रदवशी ह्या शवेया राधंतात. वड्ािी 
भाजी करतात. सवासिींना जेऊ घालतात. म हूतावर र्हू दळण्यास प्रवदभात “र्व्हािे मौतीर” असे 
म्हितात. लननाप्रनप्रमत्त केले जािारे हे सर्ळे स फलनप्रवधीि असतात. 

 
लग्नगािी आणि धवळे 
 

“धव म्हिजे वर. त्याला ल हा स्वाथे ित्यय लार्ून “धवले म्हिजे वरप्रवषयक र्ािी असा अथग 
कोषकारानंी प्रदला आहे. लननर्ाण्यानंा धवले आप्रि र्ािारीला धवलारी म्हितात. राज्याप्रभषेक िसंर्ीही 
धवळेर्ायन करीत. 

 
प्रवदभात बैलाला ढवळा म्हितात. लननात वराला बाझशर् बाधूंन वृषभसद्दश समजून र्ािी 

म्हितात. ही र्ािी म्हिजे स फलनािे मंत्र असतात. 
  
खेड्ात डोहाला “ढव” ि म्हितात. नदीिा डोह हा र्भाशयसदृश्य, र्भगजल द्रव्याने भरलेला 

असा वाटतो. नद्यानंा लोकमाता म्हितात. ह्यािाि अथग डोह म्हिजे नद्यािंी र्भाशये असतात. स्त्री र्भगवती 
िंाल्यावर प्रतला सजवनू मखरात बसप्रवतात. तेव्हा जी र्ािी र्ातात, ह्यानंाही खेड्ात “ढवळे” म्हितात. 
आयेच्या सोळा संस्कारातही “दोहद” संस्काराला फार महत्व आहे. द र्ाबाईच्या मते डोहाळे म्हिजे 
प ंसवन होय “ऋनवदेातही यािा (डोहाळे संस्कार) उल्लेख आहे. “प ंसवन” म्हिजे र्भगसंभव िंाल्यावर 
म लर्ा व्हावा ह्या कामनेने केलेले देवतािें प्रवधीपूवगक आवाहन.” 

  
आज धवलर्ीतािे धवलमंर्लर्ीत होऊन नंतर मंर्लाष्टके िंालेली प्रदसतात. “आकाश - पृथ्यवी 

मीलनिा िप्रतकात्मक सोहळा सारं्िारे मंत्रि आप्रदवासी धवलेरी आप्रि वैप्रदक ऋषी आपआपल्या भाषेत 
आप्रि शलैीत म्हित आहेत.” 

 
“त्याम ळे कोिे एके काळी मानवी संस्कृतीच्या आप्रदपवात सवगि स फलीकरि व्रतािें पौरोप्रहत्य 

स्त्रीकडे होते. तसेि प्रववाह या सवात महत्वाच्या स फलीकरि प्रवधीिी प रोप्रहत स्त्रीि असावी”  
 
ह्याप्रशवाय लननाप्रनप्रमत्त “रहानप्रवधी” आिी “र्ोंधळ” हे प्रवधीनायही करण्यात येतात. 

रहानप्रवधीत सरळसरळ प रुषतत्व आप्रि स्त्रीतत्व ह्यािंी पूजा असते. ह्या दोन्हींिी वैप्रशषे्ट प्रवस्तार भयास्तव 
इथे घेता येिार नाहीत. ती स्वतंत्र लेखाति घ्यावी लार्तील. पि तेही सफलनप्रवधीि आहेत. 

 
कृणिसंदभात केले जािारे सुिलनणवधी 
 

धनधान्य प्रपकाव,े समधृ्दी यावी म्हिनू कृषीसंदभात स फलनप्रवधी करण्यात येतात. ह्या 
सर्ळ्यासंाठी पावसािी आवश्यकता असते. कारि पावसाम ळेि जमीन प्रहरवळू लार्ते. पाऊस पडायला 
उशीर िंाला तर धोंडी प्रफरवतात. 
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धोंडी धोंडी पािी दे 
 

कृप्रषजीवनातील कृषी स फलनाच्या यात्वात्मक प्रक्रया केल्याने हमखास पाऊस पडतो असा 
लोकसमज असतो. पूवी हा प्रवधी प्रस्त्रया करीत. आता लहान म ले करतात. दहा बारा वषेिी दोन म ले ननन 
होऊन कमरेला झनबािी पाने र् ंडाळतात. आप्रि हातात आडवी काठी घेतात. ह्या काठीला झनबाच्या 
डहाळ्या बाधंतात. त्या डहाळ्यावर बेडूक उलटा बाधंतात आप्रि र्ावभर धोंडीिे र्ािे र्ातात. घरोघरी 
दारात जाऊन र्ीत म्हितात. मर् घरातील प्रस्त्रया म लावंर, बेडकीवर पािी टाकतात. आप्रि पीठ आप्रि 
मीठ देतात. मर् रात्री त्यािंा भडंारा करतात. भडंाऱ्यात उडदािी डाळ (वरि) झकवा प्रमसळिी डाळ आप्रि 
भाकरी करतात. देवाला त्यािा नैवदे्य दाखप्रवतात. धोंडी प्रफरवली की पाऊस येतो असे मानतात. ज्वारी 
जास्त असल्यावर र्ावजेवि घालतात. 

 
“धोंडी धोंडी पानी दे 

हलकी हलकी जवारी दे 
धोंडीि प्रदवस ं
पानी मोठं प्रहवस 
धोंडी रे्ली रं्र्नात 
पािी आलं अंर्नात” 

 
“बेडकािी पूजा (पजगन्यप्रवधीच्या संदभात) अनायाकडून आयेनी अशा िकारे उिललेली प्रदसते. 

डॉ. सदाप्रशव डारें् म्हितात “मंडूक या िाण्यािा उल्लखे वृष्टी, जल झकवा प्रशतलता या संबधंात वैप्रदक 
वाङ्मयात अनेक प्रठकािी येतो. आप्रि त्या संबधंी काही जनप्रवश्वासही रुढ आहेत. या लोकप्रवश्वासािी 
मोठी र्मतीिी पप्ररिते म्हिजे ऋनवदेातील िप्रसद्ध मंडूकस क्त होय.” 

 
काही जि प्रवशषेतः खानदेशातील प्रस्त्रया पािी येण्यासाठी इतरही तोडरे् करतात. ज्यात बेडकािा 

झकवा शकंरािा सहभार् असतो. काही प्रठकािी हंड्ात बेडूक ठेवतात. त्यावर परात उपडी ठेवतात. 
त्यावर लाकडी िाटूने मारतात. बेडूक ओरडला की पाऊस येतो असे समजतात. भरण्यात शकंरािी झपड 
पाण्यात ब डप्रवतात झकवा शकंरािा र्ाभारा पाण्याने भरतात “सकरुबा सेल्हावला पानी बोल्हावला” असे 
एक र्ीतही र्ातात. “भडूंकािा संबधं जलप्रवतरिाशी आप्रि जलसिंयाशी जोडलेला असा-वदेात आप्रि 
वदेोतर लोकप्रवश्वासात सापडतो. त्यािा संबधं र्भगधारिा आप्रि स प्रपकता याचं्याशी जोडलेला प्रदसतो. 
काही प्रठकािी आकाशािे ितीक म्हिून तर क ठे स प्रपकता धारि करिाऱ्या पृथ्यवीिे ितीक म्हिून येतो. ही 
ितीके वैप्रदक ऋषींनी लोकात िसृत असलेल्या अखंड प्रवश्वास परंपरेतून उिलली आहेत. हे ह्यावरुन 
प्रसद्ध होते”  

 
काही प्रठकािी मातीिा पािदेव करुन तो कौलावर ठेवतात. पािी आले की त्याला नैवदे्य 

दाखवतात. 
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पेरिी आणि वाि 
 

पेरिी पूवी शतेीिी आप्रि प्रतफिीिी पूजा करुन पेरिी नंतर बैलािंी र्ावात प्रमरविकू काढण्यािी 
आप्रि त्या प्रनप्रमत्त जेवि देण्यािी पूवी िथा होती. आता पेरिीच्या प्रदवशीि फक्त बलैानंा आप्रि पेरिीच्या 
कामासाठी साहाय्य करिाऱ्या मज रानंा भाकरी खाऊ घालतात. 

 
“बारीक पीठािी भाकर फोफेदार, केयीच्या पानावर जेवतील जमादार” 
 
मज रािंा म्होरक्या, मजूर, घरमालक असे सर्ळे द पारिे जेवि शतेाति उरकतात. फक्त 

र्व्हाच्या पेरिीसाठी मात्र आजही वाफ काढतात. र्व्हाच्या पेरिीला कठानिे पेरिे म्हितात. ही पेरिी 
खोल असते. त्याम ळे जास्त कष्ट पडतात. कधीकधी जास्त बैलही ज ंपतात. ह्यावळेी मजूर शतेाति 
थाबंतात. रात्री आप्रि पहाटे र्व्हािी पेरिी करतात. शतेमालकाच्या घरुन ह्या मज रानंा जेवि जाते. आता 
रॅक्टर प्रनघालेत. त्याम ळे हेही िकार थाबंलेत. 

 
पूवी र्व्हाच्या पेरिीपूवी शतेािी आप्रि प्रतफिीिी प्रवधीवत् पूजा करीत. शतेातीलि एखादा दर्ड 

घेऊन त्याला हळदीक ं कू लावत. प्रदवा, उदबत्ती लावनू नारळ फोडत. ह्यावळेी दर्डाच्या बाजूला योटा 
खड्डा करुन त्यात पूजेिे सामान ओटी भरल्यार्त टाकत. पेरिी आटोपल्यावर घरी बैलािंी, ज वािी तसेि 
प्रतफिीिी पूजा करीत. रात्री प्रतफि आप्रि बैलािी र्ावातून प्रमरविूक काढून जेवि देत. ह्याला “वाफ” 
असे म्हित. 

 
ह्यािाि अथग पूवी पेरिीपूवी शतेातील दर्डाला षे घत्रपाल समजून आप्रि शतेीला षे घत्र समजून ही 

प्रवधीवत पूजा केली जात होती. इथे हा कृप्रषप्रवषयक स फलनप्रवधीि करण्यात येत होता. 
 

सीतादही हेही भूमीपूजनच 
 

प्रवदभात िाम ख्याने कापसािे पीक घेण्यात येते. हे तसे नर्दी पीक आहे. ह्या कापसािा पप्रहला 
विेा विेण्यापूवी सीतादही करतात. त्या प्रशवाय कापसािे बोंडही उिलून घेत नाहीत. सीतादहीिा म ह तग 
बह धा दसऱ्याला काढतात. नाहीतर एखाद्या ब धवारी, सोमवारी, श क्रवारी, र् रुवारी म हूगत काढतात. 
ह्यासाठी मंर्ळवार आप्रि शप्रनवार प्रनप्रषद्ध मानतात. घरुन भात प्रशजवनू दही कालवनू साखर वर्ैरे टाकून 
शतेात नेतात. इतर पूजा प्रवधीिे साप्रहत्य नारळ, प्रवडा, स पारी वर्ैरे शतेात नेतात. ह्यावळेी दोन करदोडे 
(लाल प्रविलेला स तािंा र्ोफ ज्याला बोंडी असते.) आवजूगन शतेात नेतात. र्ोफािे करदोडे हे 
वशंसातत्यािे पारंपाप्ररक ितीक मानतात. 

 
शतेात भ ईवर पािी झशपडून प्रवधीवत पूजा करतात. नारळ फोडतात. प्रवडा, स पारी ठेवतात. 

दहीभातािा नैवदे्य वर्ैरे दाखप्रवतात. नंतर हा दहीभात संपूिग शतेात झशपडतात. ही सीतेिी म्हिजे 
भदेूवीिी पूजाि असते. ह्यावळेी पऱ्हाटीच्या दोन िंाडानंा (कापसाच्या िंाडाला पऱ्हाटी म्हितात.) दोन 
करदोड्ािंा पाळिा करतात. त्याला कापडािी िंोळी करतात. आप्रि त्यात कापसाच्या बोंडाला झकवा 
फ लाला बाह ली करुन िंोपवतात. कापसाच्या फ लाला उलटे केल्यावर त्याला काडीिे हातपाय करतात. 
पाळण्यात िंोपप्रवल्यावर पाळण्यािी, बाळािी पूजा करतात. नैवदे्य दाखप्रवतात. हा सवग प्रवधी भमूीिा 
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स फलन प्रवधीि असतो. फक्त कापसाच्या विेाईपूवीि फक्त तो करण्यात येतो. त्यािे साम्य ऋनवदेाच्या 
िौथ्यया मंडलात केलेल्या सीतापूजेच्या आवाहनाशी तंतोतंत ज ळते. भमूीच्या स फलतेशी सीतेिा संबधं 
जोडण्यात येतो. रामायिातील सीताही भमूीकन्या मानण्यात येते. कदाप्रित प्रतिे ितीकात्मक बाळरुपि 
कापसाच्या फ लाचं्या बाह ल्यातून करण्यात येत असाव.े ह्या प्रशवाय खळ्यािी पूजा करतात. 

 
ह्या प्रशवायही नवरात्र, िंेंडवाई, भ लाई हे प्रतन्ही उत्सव क्रमाने द र्ाउत्सव, सृष्टी देवी उत्सव आप्रि 

पावगतीदेवी उत्सव असे साजरे केले जातात. ह्या प्रतन्ही देवता आप्रदशक्तीिी म्हिजेि भमूीिी रुपे समजली 
जातात. प्रवस्तार भयास्तव आपल्याला हे प्रवधी सप्रवस्तर बघता येिार नाहीत, पि हे स फलनप्रवधीि 
आहेत. ह्याप्रशवाय प्रदवाळीपूवीिी अष्टमी आप्रि संक्रात ह्याही प्रवधीमारे् स फलनािाि उदे्दश असतो.  

 
भमूी आप्रि स्त्री ह्याचं्यात साधम्यग कल्पून, परस्परावलंबी पद्धतीने हे प्रवधी साजरे केले जातात. 

त्यातून अवशषेरुपाने का होईना स्त्री माहात्म्य िर्ट होते. श्रावि भाद्रपदातील सर्ळेि प्रवधी 
लोकजीवनातील सफलन प्रवधीि असतात. 

◈◈◈ 
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७. महाराष्ट्राच्या लोककला - लोकभूणमका, लोकससं्कृती 
 

- डॉ. रामचंद्र देखिे 
 

समदृ्घ लोककलािंा वारसा या आपल्या महाराष्ट्राला लाभला आहे. मौप्रखक आप्रि ग्रापं्रथक अशा 
दोन भक्कम तीरामंधून महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीिा िवाह अखंडपिे वाहतो आहे. महाराष्ट्राच्या 
लोककला, महाराष्ट्राच्या लोकभपू्रमका, लोकर्ीते, लोकसाप्रहत्य या सवेच्या एकप्रत्रकरिातून उभी राहते 
ती महाराष्ट्रािी लोकससं्कृती. 

 
मौप्रखक परंपरेत नृत्य, नाय, संवाद, लोकर्ीते, लोकभपू्रमका यािंा स रेख समन्वय साधला रे्ला 

आप्रि त्यातूनि मऱ्हाठमोळा लोकरंर् उभा राप्रहला, आप्रि या लोकरंर्ात मराठी मनािे उत्कट भावदशगन 
पहायला प्रमळाले. उद बोधन, मनोरंजन आप्रि िबोधन घडवनू ‘कळिारी भाषा आप्रि पेलिारे तत्त्व देिारे’ 
तसेि बोलीभाषेत वदेातंािा अथग सारं्ून नैप्रतकतेिी मूल्ये जनलोकात रूजप्रवलेल्या या लोककला म्हिजे 
एक स्वतंत्र लोकप्रवद्यापीठ आहे. 

 
लोककलाचें वगीकरि 
 

जनलोकािें मनोरंजन करीत त्यानंा जाता जाता नीतीच्या िार र्ोष्टी सारं्िारी लोककला 
िबोधनािे एक साधन आहे. ह्या लोककलािें शरीर जरी मनोरंजनािे असले तरी आत्मा हा िबोधनािा 
आहे. लोककलािें अग्स्तत्व हे लोकजीवनाशी बाधंलेले आहे. भारतात अनंत काळापासून नादंत आलेली 
कृषी ससं्कृती, त्यातून व्यक्त होिाऱ्या ग्रामीि जीवनातील िप्रतमा, जनमानसात रूजलेले लोकािार आप्रि 
लोकरूढी याचं्या ताण्याबाण्यातून ही लोकसंस्कृती उभी राहते. त्याम ळेि लोकजीवनािे भावप्रवश्व त्यात 
िप्रतझबबीत होते. म्हिून लोकसंस्कृतीिा सहजस ंदर आप्रवष्ट्कार घडप्रविारी लोककला ही अनेक 
पप्ररवतगनातून आपल्या वाटा शोधीत शोधीत जनलोकात आपले स्थान प्रटकवनू आहे. 

 
महाराष्ट्राच्या िभावी लोककलांमध्ये िाम ख्याने कीतगन, भारूड, लप्रळत, दशावतार, र्ोंधळ, 

जार्रि, भराड, लोकनाय, तमाशा, र्ि, र्ौळि, पोवाडा, भेप्रदक या लोककलािंा समावशे करावा 
लारे्ल. महाराष्ट्रातील पारंपाप्ररक लोककलािें त्याचं्या ियोजनावरून िार िकारात वर्ीकरि करता 
येईल. 

 
१) आध्याग्त्मक िबोधन घडप्रविारी लोककला- कीतगन, भारूड, लप्रळत, दशावतार इ. 
 
२) मनोरंजनातून प रुषाथाला जार्प्रविारी लोककला - शाप्रहरी, पोवाडे, भेप्रदक इ. 
 
३) लोकधमािे लोकािार माडंिारी लोककला - र्ोंधळ, भराड, जार्रि इ. 
 
४) काहीशा शृरं्ारातून मनोरंजनािा आप्रवष्ट्कार करिारी लोककला- तमाशा, लोकनाय, र्ि, 

र्ौळि इ. 
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मौप्रखक साप्रहत्याच्या परंपरेतील लोकसाप्रहत्याला नृत्य, नाय, संवाद, संर्ीत, लोकभपू्रमका 
यािंा स्पशग होतो, तेव्हा साप्रहत्यातील लोकरंर् कलेच्या अंर्ाने आप्रवष्ट्कृत होतो. महाराष्ट्रािी ित्येक 
लोकलला ही प्रनरूपि िधान आहे. प्रनवदेन, प्रनरूपि, संवाद झकवा बताविी सारं्ूनि कला सादर केली 
जाते. म्हिून लोककलेतील नृत्य, नाय, र्ीत हा जरी मनोरंजनािा भार् असला तरी त्यातील प्रनरूपि, 
प्रनवदेन, बताविी यातून लोकमनाशी संवाद करीत करीत सहजपिे िबोधन घडप्रवले जाते. 

 
कीतभनकला आणि परंपरा 
 

महाराष्ट्राच्या सासं्कृप्रतक संरिनेत कीतगनाला अनन्यसाधारि महत्त्व आहे. महाराष्ट्रातल्या 
खेड्ापाड्ातूंन कीतगनािा आप्रवष्ट्कार आजही पाहायला प्रमळतो. ज्या र्ावात हप्ररकथा कीतगन होत नाही, 
असे र्ाव आजही महाराष्ट्रात आढळिार नाही. कीतगन ही लोकजार्तृीिे उत्तम साधन आहे. स प्रशप्रष घत-
अप्रशप्रष घत, नार्री-अनार्री, स्त्री-प रूष, आबाल-वृद्ध या सवेिेि मनोरंजन करून त्यािारा लोकप्रशष घि 
देिारी कीतगन परंपरा लोकाप्रभम ख आप्रि पप्ररिामकारक ठरली आहे. 

 
महाराष्ट्र ही संतािंी भमूी, अनेक संतानंी ह्या भमूीत अवतार घेऊन सद धमािी, प्रववकेधमािी 

पताका फडकत ठेवली. जाप्रतभेद, उच्चनीिपिा, प्रवषमता हे सारे िैत संपवनू. 
 

णवष्ट्िूमय जग वैष्ट्िवाचंा धमभ । 
भेदाभेद भ्रम अमंगळ ॥ 

 
हे तत्त्व उद घोप्रषत केले. त्यासाठी संतानंी प्रवष्ट्ि मय जर् पहाण्यासाठी भक्तीच्या िंेंड्ाखाली 

साऱ्यानंा एकत्र केले. सामाप्रजक प्रवकार आप्रि अप्रववके यािंी जाप्रिव करून देऊन आदशग समाज 
जीवनासाठी आध्याग्त्मक आप्रि सामाप्रजक नीतीमूल्यािंी प्रशकवि प्रदली. सामान्य मािसाच्या जीवनातील 
प्रवकार, वासना, द ष्ट प्रविार दूर होऊन त्याचं्या जीवनात आनंद ओसंडून वाहावा या हेतूने संतानंी आदशग 
नीतीमूल्ये सापं्रर्तली आप्रि महाराष्ट्रातील कीतगनकारानंी ती मूल्ये समाजात रूजप्रवली. र्ायन, वादन, 
वक्तृत्व, अप्रभनय, नृत्य, नाय, प्रवनोद या साऱ्यािंाि एकप्रत्रत प्रमलाफ िंाल्याम ळे लोकमनािा वधे घेत 
कीतगनाने मनोरंजन तर घडप्रवले, पि त्यापेष घा उद बोधन आप्रि िबोधनही केले. लोकजार्ृतीसाठी 
कीतगनासारखे साधन नाही, म्हिूनि लो. प्रटळकही एकदा म्हिाले होते- ‘मी पत्रकार िंालो नसतो तर 
कीतगनकार िंालो असतो.’ 

 
आध्याग्त्मक िबोधनािा एक आप्रवष्ट्कार म्हिून लोकप्रिय असलेल्या कीतगनपरंपरेिे 

भग्क्तसंिदायातील स्थान महत्त्वपूिग आहे. भार्वतामध्ये नवप्रवधाभक्ती सापं्रर्तली आहे;  
ती अशी : 
 

श्रविं कीतभनं णवष्ट्िोः स्मरिं पादसेवनम् । 
अचभनं वंदनं दास्य ंसख्य ंआत्मणनवेदनम् । 

 
ह्या नवप्रवधा भक्तीपैकी द सरा भग्क्तिकार म्हिून कीतगनाला महत्त्व आहे. म्हिनूि कीतगनकला ही 

कीतगनभक्तीच्या रूपात िथम अवतरली आप्रि प्रकतगनभक्तीिी एक अवस्था लोकप्रिय िंाली आहे. 
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कीतगनािे र् िसकंीतगन, लीलासंकीतगन आप्रि नामसकंीतगन असे तीन िकार सापं्रर्तले आहेत. 
प्रवप्रवध संिदायाचं्या कीतगनपद्धतीिमािे वारकरी कीतगन, नारदीय झकवा हप्ररदासी कीतगन झकवा रामदासी 
कीतगन, कैकाडी सािंदाप्रयक कीतगन, भराड हप्ररकथा असे प्रवप्रवध कीतगन िकार आजही पहावयास 
प्रमळतात. सािंदाप्रयक भजनाला िाधान्य देऊन, संतविनािंी िमािे देऊन अभरं्ािे प्रनरूपि आप्रि मळू 
प्रसद्धातं माडंण्यासाठी प्रदलेले दृष्टातं व दृष्टातंकथा हे वारकरी कीतगनािे वैप्रशष्ट होय. या कीतगनावळेी 
पाठीमारे् टाळकरी उभे असतात. मध्यभार्ी वीिेकरी असतो. टाळ-मृदंर्ाच्या ठेक्यावर टाळकरी देहभान 
प्रवसरून नाितात. वातावरि नामघोषाने द मद मून जाते. कीतगनकार पूवगरंर्ातील प्रनरूपिाला िाधान्य 
देऊन श द्धतत्त्वािंी आप्रि नीतीमूल्यािंी माडंिी करून कीतगन करीत असतो. असे हे कीतगन महाराष्ट्रातील 
खेड्ापाड्ापयंत जाऊन आजही िबोधनकायग िभावीपिे करत आहे. प्रवशषेतः संस्कार करीत आहे. 

 
पूवगरंर्ात प्रनरूपि तर उत्तर रंर्ात रसभरीत आख्यान सारं्िारे नारदीय कीतगन हे कीतगनपरंपरेिे 

एक वैप्रशष्ट्य आहे. ह्या कीतगनकारानंा हप्ररदास झकवा कथेकरी ब वा असे म्हितात. अंर्ात पायघोळ 
अंर्रखा, त्यावर उपरिे, डोक्यावर पर्डी अथवा रूमाल/(पार्ोटे), हातात प्रिपळ्या, िंाजं, एका बाजूला 
पेटीिी साथ, द सरीकडे तबलजी. आया, झदडी, साकी, कटाव, पोवाडा यासारख्या र्ीतिकारािंा आधार 
घेऊन हे कीतगन अप्रधकाप्रधक रंर्त जाते. 

 
याि हप्ररदासी परंपरेतील रामदासी कीतगनकार राष्ट्रधमग जार्वीत आहे तर कैकाडी झकवा 

र्ाडरे्बाबा सािंदाप्रयक कीतगनकार सामान्य मािसाला समजेल इतक्या सोप्या शब्दात, बोली भाषेत 
नीतीबोध सारं्नू पश बळी, जाप्रतभेद, व्यसनाप्रधनता, यासारख्या सामाप्रजक प्रवकृतींवर हल्ला िढप्रवत आहेत. 
र्ाडरे्बाबािें कीतगन हा तर सामाप्रजक िबोधनािा एक आदशग आहे. 

 
साप्रहत्यसम्राट आिायग अते्र यानंी म्हटले आहे की, ‘बाबािें कीतगन-श्रवि हा एक महान अन भव 

आहे. तो ज्याने घेतला नसेल तो करंटा. तो द देवी, तो अभार्ी! तो कशाला या महाराष्ट्रात जन्माला 
आला? बाबािें कीतगन अज्ञासंाठी आहे, र्प्ररबासंाठी आहे, द ःप्रखतासंाठी आहे. त्यात योर् नाही, अध्यात्म 
नाही, पोथी नाही, प राि नाही, देवािंी विगने नाहीत. प जाऱ्यानंा त्यािंा उपदेश नाही. त्यात श द्ध जीवन 
आहे. हजारो वष े आर्मथक सते्तखाली आप्रि धार्ममक रूढीखाली भरडून प्रनघाल्याम ळे, देवभोळ्या अन् 
आंधळ्यापारं्ळ्या िंालेल्या हीनदीन समाजाच्या उद्धारािा िंर्मर्ीत िकाशिंोत म्हिजे र्ाडरे्बाबािें 
कीतगन, 

 
प्रवप्रवध आप्रवष्ट्कारातून ही कीतगनकला लोकप्रिय िंाली आप्रि लोकजीवनािा एक महत्त्वािा 

सासं्कृप्रतक घटक बनली. या कीतगनाने एकीकडे देवाशी नाते जोडले तर द सरीकडे मािसामािसातील देव 
शोधला. कीतगन म्हिजे मािसा-मािसातील प्रदव्यत्वािे जार्रि. कीतगन म्हिजे भक्तीिे केलेले 
सामाप्रजकीकरि होय. देवािा शोध आप्रि मानवतेिा बोध हे ियोजन घेऊन वाटिाल करिारी ही 
कीतगनकला मूळ परंपरेला बाधा न आिता नवीन ियोर्मूल्ये स्वीकारून लोकमानसात आजही लोकप्रिय 
होत आहे. 
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बहुरूपी भारूड 
 

कीतगनाइतकीि िभावीपिे िबोधन करिारी आिखी एक लोककला म्हिून भारूडाकंडे पहाव े
लारे्ल. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजाचं्या अर्ोदर पासून समाजाला काही सारं्िारा, प्रशकप्रविारा आप्रि 
लोककलेतून मनोरंजन करिारा असा लोककलाकारािंा एक िभावी वर्ग ह्या महाराष्ट्रामध्ये नादंत होता. 
वाघ्या, म रळी, भराडी, र्ोंधळी, भालदार, िोपदार, कोल्हाटी, फकीर, मानभाव, दरवशेी, वास देव, 
सरवदा, बाळसंतोष, भाडं, भ त्या यासारख्या लोकभपू्रमका महाराष्ट्राच्या र्ावर्ाड्ात झहडत होत्या. अन् 
ह्या भपू्रमका लोकप्रियही िंाल्या होत्या. त्या आपल्या पारंपाप्ररक लोककलामंधून लोकरंजन घडप्रवत होत्या 
आप्रि राजाश्रयापेष घाही लोकाश्रयावर आपले िप्ररताथग िालप्रवत होत्या. संतानंाही आपले प्रविार समाजाच्या 
तळार्ाळापयंत पोिवायिे होते. तत्त्वज्ञानािा झकवा अध्यात्मािा उपदेश जरी ओवीबद्ध गं्रथ, श्लोक, अभरं् 
वर्ैरे माध्यमातून केला तरी सवगसामान्य आप्रि बह ताशंी लोक ते वाङ्मय वाितीलि असे नाही. सवगसामान्य 
मािसािंी अप्रभरूिी काय असेल? यािा संतपरंपरेने अभ्यास केला आप्रि समाजात वावरिाऱ्या वरील 
स्वरूपातील लोकभपू्रमकामंधून रूपकात्मक पद्धतीने अध्यात्म प्रविारािंी माडंिी करीत त्यानंी भारूडे 
प्रलप्रहली. प्रवप्रवध िकारच्या स्पष्टीकरिातून ‘भारूड’ शब्दािी उत्पत्ती सापं्रर्तली असली तरी ‘बह रूढ’ 
वरूनि भारूढ शब्द आला आहे. हे सवगमान्य िंाले आहे. ‘भार’ म्हिजे जनसम दाय आप्रि त्यावर ‘आरूढ’ 
असिारे असे जनसम दायासंबंधीिे जे र्ीत ते भारूड होय. म्हिूनि वास देव, जोशी, पारं् ळ, झपर्ळा या 
लोकभपू्रमकाबंरोबर भट-भटीि, कोल्हाटी, महारीि, म का, आधंळा, बप्रहरा, सौरी, क ं टी, जर्जोडी, 
दादला, बायला, पोर, िोपदार, जार्ल्या, भतू, जोर्वा, कडकलक्षमी, र्ाय, झवि,ू पोपट, पाखरू, कोडे, 
नवलाई, होळी, फ र्डी, प्रशमर्ा, जाते, झपर्ा, जोहार, बाजार-हाट अशा अवती-भोवती वावरिाऱ्या सवेना 
पप्ररप्रित असिाऱ्या बह रूढ प्रवषयावंरील संताचं्या भारूड रिना पाप्रहल्यानंतर हा लोककला िकार प्रकती 
बह रूढ आहे हे लष घात येईल. भारूड हा कलािकार समाज िबोधनासाठी फारि उपय क्त आप्रि िभावी 
असल्याम ळे बऱ्याि संतसंिदायानंी त्यािा उपयोर् करून घेतला आहे. मराठीत िथम भारूडािंी प्रनर्ममती 
केली ती संत ज्ञानदेवानंी. परंत  भारूडानंा प्रशखरावर आरूढ करण्यािे काम केले ते संत एकनाथानंी. 
नाथाचं्या भारूडािंी संख्या, त्यािे वैप्रशष्ट्य, प्रवप्रवधता, लोकभपू्रमकािंा त्यानंी केलेला वापर, प्रवनोदािी 
आप्रि आत्मबोधािी बहर आप्रि समाजातील प्रवप्रवध थरातूंन त्यािा िंालेला िसार आप्रि ििार लष घात घेता 
नाथािंी लोकाप्रभम खता ध्यानी येते. लोकोदधाराच्या तळमळीम ळे भारूडे प्रलप्रहताना त्यानंी आपल्या 
प्रविाराच्या ििारासाठी पापं्रडत्यािा अवलंब केला नाही. उलट त्यासाठी लौप्रकक यंद वापरले. 
लोकर्ीतािें माध्यम वापरून लोकभाषेत आपला आशय भरला. नाथाचं्या भारूडािें प्रवषय बह प्रवध आहेत. 
नाथ हे श्रेष्ठ लोकप्रशष घक होते. तत्कालीन समजग्स्थतीिे त्यानंी सूक्षम अध्ययन केले. लौप्रकक जीवनािे 
अन भवप्रवश्व त्यातून उभे राप्रहले, आप्रि उत्कट समाजदशगन त्यानंा साकार करता आले. हे दशगन त्यानंी 
प्रजतक्या उत्कटपिे घेतले. प्रततक्यात उत्कटपिे त्याचं्या लेखनात अप्रभव्यक्त िंाले. या अप्रभव्यक्तीिे 
लोकभाषेतील एक अस्सल मऱ्हाटमोळे रूप म्हिजे नाथािंी भारूडे. अध्यात्म आप्रि साप्रहत्य, काव्य आप्रि 
नाय, प्रवनोद आप्रि संवाद, कला आप्रि संर्ीत, उद बोधन आप्रि रंजन यािंा समन्वय साधत अध्यात्म 
प्रविारािें रूपकात्मक दशगन नाथाचं्या भारूडातून घडले आप्रि भारूड ह्या लोककलेला कमालीिी 
लोकप्रियता प्रमळाली. 

 
नाथाचं्या भारूडातील ित्येक भपू्रमका ही िबोधनकार म्हिून उभी राप्रहली. पहाटेच्या वळेी अंर्िात 

दान मार्ण्यासाठी येिाऱ्या वास देवालाही नाथानंी वरे्ळ्या रूपात माडंले. त्या वास देवाने अप्रवदे्यला 
घालवनू डोक्यावर श्रीप्रवदे्यिा म्हिजे मोरप्रपसािा टोप िढप्रवला आहे. प्रवश्वाला व्यापून राप्रहलेल्या पूिग 
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ज्ञानािा घोळदार अंर्रखा त्याने घातला आहे. दोन प्रिपळ्या एकमेकावर आपटल्याप्रशवाय नादािी प्रनर्ममती 
नाही. तसेि ब्रह्म-मायेच्या, िकृप्रतप रूषाच्या आप्रि ज्ञानदेवानंी अमृतान भवात विगन केल्यािमािे 
देवोदेवीच्या एकप्रत्रकरिाप्रशवाय प्रवश्वािी प्रनर्ममती नाही म्हिून ह्या वास देवाने हातात ब्रह्ममायेच्या प्रिपळ्या 
घेतल्या आहेत. साप्रत्त्वकतेिे ितीक म्हिून र्ळ्यात माळ, पायात िाळ आप्रि हातात टाळ आहे. 
नादब्रह्मािा पावा तो वाजवतो आप्रि संताचं्या घरिा हा वास देव भोर् सोडून त्यार्ािे दान मार्तो. अंर्िात 
उभा राप्रहलेला वास देव म्हि ूलार्तो. 

 
दान पावलं दान पावलं.. 
प्रभमाशकंरी महादेवाला 
कोल्हाप रात महालक्षमीला 
पंढरप रात प्रवठूरायाला 
आळंदीमध्ये ज्ञानदेवाला 
देहू र्ावात त कारामाला 
पैठिमंदी एकनाथाला 
सज्जनर्डी रामदासाला 
दान पावलं दान पावलं.. 
कर जोडोनी प्रवनप्रवतो 
त म्ही वास देव वास देव म्हिा । 
नको र् तूं प्रवषयकामा 
त म्ही आठवा मध सूदना .... 

 
आप्रि संतानंी प्रदलेले प्रववकेािे दान माझ्या िंोळीत पडले आहे म्हिनू “दान-पावलं” म्हित, 

प्रर्रकी घेत एका अंर्िातून द सऱ्या अंर्िात प्रनघून जातो. 
 

भारूडातील लोकभूणमका आणि रूपक 
 

ित्येक भारूडाच्या पाठीमारे् रूपक आहे. मराठी संतानंी आप्रि प्रवशषेतः नाथानंी भारूडाचं्या 
माध्यमातून रूपकािें भाडंारि ख ले केले आहे. भोर् साडूंन त्यार्ािे दान मार्िारा आप्रि त्यासाठी 
रामनामािी महती र्ाऊन समाजाला जारे् करिारा पहाटसमयीिा ‘वास देव’, अप्रववकेाने देह र्ाविा नाश 
होत आहे म्हिनू ‘सद र् रूला शरि जा’ असा प्रववकेािा होरा सारं्िारा ‘जोशी’, सामाप्रजक संत लनाला 
बाधा आली असता समाजाच्या स्वास््यासाठी दैवी शक्तीला आवाहन करून ‘बये दार उघड’ म्हित 
थयथयाट करीत र्ावर्ाड्ात येिारा आप्रि प्रवकारावंर कोरड्ािे फटके मारिारा ‘पोतराज’, हातात 
संबळ घेऊन प्रवश्वरूप जर्दंबेसाठी भाव भक्तीिा र्ोंधळ घालिारा ‘र्ोंधळी’, ज्ञानािी प्रदवटी पेटवनू 
त्याच्या उजेडात प्रवकाराचं्या अंधःकाराला नाहीसा करिारा ‘भतू्त्या’, सर् ि-र् ि मायारूपी ‘कोल्हाटीि’, 
अज्ञानाने आत्मदृष्टीस अधंत्व आलेला ‘आंधळा’, ज्ञानाच्या अहंकाराम ळे व साध -संतािंी झनदा केल्याने 
वािीिे तेज हरप्रवलेला ‘म का’, देहरूपी जप्रमनीतील प्रवषय वासनािें ति काढून मशार्त करिारा ‘माळी’, 
स्त्रीकामासक्तीने वाटेल तेथे धडका मारिारा ‘एडका’, अिैताच्या महािारात घातलेली भाव-भक्तीिी झकवा 
जीवा-प्रशवािी ‘फ र्डी’, जीवाजीरावास (जीवास) प्रशवाजीरावािी (प्रशवािी) आठवि करून देण्यासाठी 
घातलेला ‘जोहार’ या सारखी भारूडातील रूपके संताचं्या लोकोन्म ख वृत्तीिी साथ देत आहेत, 
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आध्याग्त्मक उपदेश आप्रि नीतीसंकल्पना सारं्ून नृत्य, नाय, संवाद, संर्ीत आप्रि लोकभपू्रमकानंा 
रूपकात्मक आप्रवष्ट्कार घडप्रविारी भारूडे मनोरंजनातून लोकप्रशष घि घडप्रवत आहेत. 

 
देवा, गोंधळाला यावे 
 

महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीमध्ये ‘र्ोंधळ’ परंपरेिे स्थान महत्त्वपूिग आहे. क ळधमग, क ळािारामध्ये 
महाराष्ट्राच्या घराघरामध्ये र्ोंधळािी परंपरा आहे. र्ोंधळी हे लोकधमािे प रोप्रहत आहेत. र्ोंधळी हे 
रेि केिे आप्रि त ळजाभवानीिे उपासक आहेत. आपली उत्पत्ती जमदननी आप्रि रेि का याचं्यापासून िंाली 
असून माहूर हे आपले मलूस्थान आहे, अशी र्ोंधळ्यािंी धारिा आहे. र्ोंधळ्यािंी रेिूराई झकवा रेि कराई 
असे दोन िकार पडतात. रेिूकेिे उपासक ते रेि राई तर त ळजाभवानीिे उपासक ते कदमतराई. रेि का 
महात्म्यात र्ोंधळ परंपरेप्रवषयी एक रंजक कथा आली आहे. परश रामाने बेटासूर दैत्यािा वध केला. त्यािे 
शीर तोडले. त्या प्रशराच्या ब्रह्मरंध्रात त्याच्याि शीरािे तंतू ओवले आप्रि ते खादं्यावर घेऊन ‘झततृि झततृि’ 
असा ध्वनी काढीत परश रामाने जे पप्रहले मातृवदंन केले, त्यातून र्ोंधळािी परंपरा उर्म पावली असे 
सापं्रर्तले जाते. र्ोंधळािी परंपरा प्रकती िािीन आहे हे समजिे कठीि आहे; परंत  ज्याला लौप्रकक अथाने 
देवीच्या उपासनेिा र्ोंधळ म्हिून संबोधले जाते. त्या त ळजाभवानीिी िािीनता इ.स. १००० पूवी जाते. 
यादवकालीन मराठी वाङ्मयात र्ोंधळािे जे उल्लेख येतात यावरून र्ोंधळािा सबंधं मूळात भजूमाता या 
देवतेशी असावा. नंतर ही भजूमाता महाराष्ट्रात लोकप्रिय िंालेल्या रेि केत समाप्रवष्ट िंाली असावी असे 
वाटते. वरंर्ळ्यािंा र्िपती काकतीया र्जसेनािम ख नायक याने १२४० मध्ये रिलेल्या ‘नृत्यरत्नावलीत’ 
कल्यािीिा िाल क्य राजा सोमेश्वर (प्रतसरा) याने आपल्या राजधानीत भूतमाता उत्सव िसंर्ी र्ोंधळािा 
कायगक्रम केल्यािे संदभग आहेत. तर प रािकाळी वैशाख वद्य िप्रतपदा ते आमावस्या ह्या पधंरवड्ात 
भतूमातेिा उत्सव होत असे, अशी माप्रहती स्कंद प रािाच्या िभास खंडात आढळते. संर्ीत रत्नाकर, 
संर्ीतसमयसार, नृत्यरत्नावली, औमापतम, भरतािग इ. संर्ीत नृत्य प्रवषयक गं्रथात र्ोंधळािा समावशे 
‘र्ौंडलीनृत्य’ या नावाने िंालेला आहे. 

  
पूवी लोकजीवनात घराच्या ओसरीवर नाहीतर अंर्िात क लदेवतेिा र्ोंधळ घातला जात असे. 

समोरच्या िौरंर्ावर र्व्हा-तादंळािा िौक भरलाय. त्यावर कलश ठेवलाय. त्यावर शाळंूिं मखर उभं 
केलंय. डोक्यावर कंर्िीदार प्रपळािी पर्डी, अंर्ात अंर्रखा, र्ळ्यात कवड्ाच्या माळा, कपाळावर 
हळदी क ं कवािा मळवट भरलेला, असा र्ोंधळी र्ोंधळाला उभा ठाकतो. सबंळ वाजू लार्तो. त ित िे 
आप्रि टाळािंा ठेका धरला जातो. िार - पाि र्ोंधळी उभे राहून र्ोंधळाला स रूवात करतात. पप्रहला 
र्ोंधळािा र्ि होतो. संबळीच्या ठेक्यावर तोडा देत हा र्ि संपतो. मर् जर्दंबेिे स्तवन आप्रि देवदेवतानंा 
र्ोंधळासाठी आवातिं प्रदलं जातं.   . . . . . . . 

 
माहूर र्ड अंप्रबके र्ोंधळा याव े
त ळजापूर भवानी र्ोंधळा याव े
येरमाळा येडूबाई र्ोंधळा याव े
कोल्हापूरिी महालक्षमी र्ोंधळा याव े
जेज रीच्या खंडेराया र्ोंधळा याव े
आळंदीच्या ज्ञानदेवा र्ोंधळा याव े
देहूच्या त कारामा र्ोंधळा यावे 
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पैठिच्या एकनाथा र्ोंधळा यावे 
साती समींदरा र्ोंधळा याव े
नव लाख तारारं्िा र्ोंधळा याव े

 
हे आवातिं िालू असताना अंर्िात देव-देवता, संत, महंत आले आहेत. त्याचं्या आर्मनाने 

र्ोंधळात रंर् भरला आहे. ह्या भपू्रमकेतून र्ोंधळी स्वतःि रंर्ून जातो आप्रि र्ोंधळाच्या प्रनरुपिाला स रूवात 
करतो.  

 
र्िािायग, मानािायग, संभािायग 
िारवािी, िारखािी 
मर् नमावी शाभंवानी 
असा हा जर्दंबा देवािा - र्ोंधळ मापं्रडला ... 

 
मर् देवीिी स्त ती आप्रि स्वरूप विगन करिारी पारंपाप्ररक र्ीते र्ायली जातात. त्यानंतर र्ोंधळािा 

नाईक पूवगरंर् आप्रि उत्तररंर् अशा दोन भार्ातं देवीिी लीला विगन करतो. एखादे लोककथात्मक आख्यान 
झकवा भेप्रदक आख्यान रंर्प्रवले जाते. शवेटी देवीिी आरती होऊन हा र्ोंधळ संपतो. 

 
र्ोंधळाच्या परंपरेिे मोठेपि ओळखून संतानंी र्ोंधळाला भारूडात स्थान देऊन र्ोंधाळािी रूपके 

माडंली आहेत. संत एकनाथानंी स्वतः र्ोंधळी होऊन प्रवठ्ठलरूप जर्दंबिेा र्ोंधळ घातला आहे. संतानंी 
विगन केलेले र्ोंधळािे रूपकही खूपि अथगपूिग आहे. या र्ोंधळासाठी स्वर्ग, मृत्य,ू पाताळ या प्रत्रलोकािंा 
व्यापक मंडप घातला आहे. त्यावर िार वदेािंा फ लवरा बाधंला आहे. 

 
भप्ररला हृदयी िौक भोर् आनंदा घातला वो । 
सोऽहं स मन माळा घट पूिगत्व ेभप्ररला वो । 

 
हृदयािा िौक भरला. सोहं स मनमाला घालून पूिगत्वािा घट त्यावर स्थाप्रपला. अहं धूप जाळून 

सद भावािी धूपारती केली. जीवा-प्रशवािा संबळ वाजवनू जीवा-प्रशवाच्या ऐक्यािा नाद घ मप्रवला. तेहतीस 
कोटी देवानंा म्हिजेि व्यापक दैवी शक्तीला या र्ोंधळासाठी आवातिं देऊन संतानंी आषाढी कार्मतकीला 
प्रवठाई जर्दंबेिा भक्तीरुपी र्ोंधळ घातला आहे. संतानंी र्ोंधळाच्या लोकिवाहाला भक्तीिवाहाकडे नेऊन 
भक्तीिा आप्रवष्ट्कार घडप्रवला आहे. 

 
तमाशा - लाविी 
 

ज्या र्ावात कीतगन िंालं नाही आप्रि ज्या र्ावाने तमाशा पाप्रहला नाही असं महाराष्ट्रात र्ाव नाही; 
इतका महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाशी एकरुप िंालेला मनोरंजनािा लोककला आप्रवष्ट्कार म्हिजे ‘तमाशा’ 
होय. इसवी सनाच्या पप्रहल्या शतकात राजा सातवाहनाच्या वशंातील ‘हाल’ नावाच्या कलािेमी राजाने 
प्रनमाि केलेल्या ‘रप्रतनाय’ ह्या िकारात तमाशािी बीजे आढळतात. सतं ज्ञानदेवाचं्या काळीही ‘र्ंमत’ 
झकवा ‘खेळ तमाशा’ या नावाने हा लोकरंजनािा िकार सवगश्र त होता. उत्तर पेशवाईत तमाशा कलेला 
राजाश्रय प्रमळाला. याि काळात ‘शाहीर रामजोशी, होनाजी बाळा, परशराम, िभाकर, अनंतफंदी, 
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सर्नभाऊ यासारखे अनेक शाहीर उदयास आले. या शाप्रहरानंी अनेक लावण्या प्रलहून त्या तमाशातून 
सादर करून मराठी लोककलेच्या िातंात ‘लाविी’ हा िकार लोकप्रिय केला. र्ि, र्ौळि, लाविी, 
भेप्रदक आप्रि म जरा या पाि िकारातं रूढ असिारा पेशवकेालीन तमाशा प्रनप्रित रूप घेऊन समाजाप ढे 
आला आप्रि प ढे ढोलकीतला तमाशा हा िकार रूढ िंाला. सन १८६५ च्या स मारास ‘उमा बाबूने’ ‘मोहन 
बटाव’ हा पप्रहला वर् प्रलप्रहला आप्रि तमाशात वर्नाय सादर होऊ लार्ले. पठे्ठ बापूरावानंी र्ि, र्ौळि, 
लाविी आप्रि भेप्रदक रिना करून तमाशाला लोकप्रियता िाप्त करून प्रदली. तर लोकशाहीर अण्िाभाऊ 
साठे यानंी तमाशािे लोकनायात रुपातंर करून ‘तमाशा’ ह्या लोककलेला िळवळीिे रूप देण्यािा फार 
मोठा ियत्न केला आप्रि पारंपाप्ररक तमाशा हा लोकनायािे रुप घेऊन रंर्भमूीवर तसेि र्ावर्ाड्ातही 
लोकप्रिय िंाला. लोकरंजनाबरोबरि तो लोकप्रशष घि घडव ू लार्ला. तर पदलाप्रलत्य आप्रि 
शब्दलाप्रलत्याने मराठी लाविी बहरुन आली. 

 
लोकरंजन आणि प्रबोधन 
 

िैतन्यािी थाप डफावर 
लारे् शाप्रहरी र्जाया .... 

 
िैतन्यािी थाप डफावर पडली आप्रि पोवाड्ाच्या वीरश्रीने मरर्ळलेलं मराठी मन खडबडून जारं् 

िंालं. शाप्रहरानंी पोवाड्ातून इप्रतहास उभा केलाय. पि आदशेिे र् िर्ाि करीत प्रिरस्थायी जीवनमलू्ये 
समाजात रूजप्रवली. त्यानंी राष्ट्रभावना जार्प्रवल तसेि भर्वतंािंी लीला रुपधारी पद्धतीने माडूंन नृत्य, 
नाय, संवाद, लोकभपू्रमका, पदे यातून र्ावर्ाड्ात लप्रळते रंर्ू लार्ली. वाघ्या, म रळींनी खंडेरायाि ं
‘जार्रि’ माडंलं. कीतगन, भारुड, जार्रि, र्ोंधळ, शाप्रहरी, लाविी, लप्रळत, दशावतार या लोककला 
िकाराचं्या समथग आप्रवष्ट्कारातून लोकरंर्भमूीिे व्यापक रुप उभे राप्रहले. मराठी लोकजीवनािे उत्कट 
भावदशगन त्यात घडले. लौप्रकक लोकजीवनातील िसंर्ानंा अलौप्रकक आप्रवष्ट्कारािे स्वरूप देऊन 
लोककलानंी समाजाला जार्ते ठेवले. आध्याग्त्मक उद बोधन, सामाप्रजक िबोधन आप्रि लौप्रकक 
लोकरंजन घडप्रवत लोकसंस्कृतीिे उत्कट दशगन घडप्रविाऱ्या लोककला आपल्या मूळ परंपरेला बाधा न 
आिता प्रवप्रवध ग्स्थत्यंतरातून वाटिाल करीत आजही समथगपिे उभ्या आहेत. 

 

◈◈◈ 
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८. लोकससं्कृतीतील प्रतीकपूजा 
 

- गंगाधर मोरजे 
 

लोकसंस्कृती संबंधी थोडेसे 
 

संस्कृती ही नदीच्या िवाहासारखी सदैव र्प्रतमान असते. अनेक व्यक्ती, लोकसम हानंा आपल्या 
अंर्ाखादं्यावर खेळप्रवत ती िवाही राहते. कधी लहानािे बोट आप लकीने पकडून वाहात असते. तसेि 
लहानमोठे िंरे, र्ढूळ पाण्यािे ओढे, स्वच्य पाण्यािे प्रनिंगर, ह्या साऱ्यानंा सामावनू वाहात राहिे, हा 
नदीिा स्वभाव असतो. नदीच्या र्प्रतमान स्वरूपाला स्वतःिा असा आकार लाभतो. तसेि संस्कृती ज्या 
काळात व पप्ररसरात िवाही असते, त्या प्रवप्रशष्ट काळात ती संस्कृती परंपरा म्हिनू ओळखली जाते. तेव्हा 
ती अनेक रंर्ाच्या, अनेक धानयानंी प्रविला जािारा पट झकवा र्ोफ असते. संस्कृती ही वैयग्क्तक झकवा 
प्रवप्रशष्ट समूह जीवनाच्या मालकीिी बाब नसते. अनेक प्रविार िवाह, कलािवाह एकत्र येऊन ससं्कृती ही 
संथ र्तीने साकार होत असते. व ती समाजाच्या मालकीिी र्ोष्ट असते. आजवर लोकसंस्कृतीवर खूप 
प्रलप्रहले, बोलले रे्ले आहे, जात आहे. त्यातून अप्रधक्याने जािवते, म्हिून जरा प्रवस्ताराने प्रलहाव ेलार्त 
आहे. लोकसंस्कृतीवर प्रलप्रहिाऱ्या, बोलिाऱ्यािा सूर असा असतो की, लोकसंस्कृती म्हिजे ग्रामीि, 
आप्रदवासी, एकूि समाजातील तळार्ाळातील लोकािंी, लोकसम हािी जीवन शलैी. लोकसंस्कृती म्हिजे 
अप्रशप्रष घत, अडािी, मार्ासलेल्या लोकािंीि असते. स प्रशप्रष घत, वरच्या वर्ािी, प्रशष्ट वर्ािी संस्कृती परंपरा 
नसते, आप्रि त्यािंी संस्कृती परंपरा असलीि तर ती प्रवकृत, प्रदशाहीन असते. असे मानले जाते, पि ते 
खरे नव्हे. खरं तर संस्कृती िवाही असते, असे मान्य केलं की ती सवेना आपल्यात सामावनू घेऊन 
वाहिारी असते, हे आपि मान्य केल्यासारखे असते. अप्रभजात, प्रशष्ट लोकािंी ससं्कृती परंपरा आप्रि 
तथाकप्रथत लोकसंस्कृती परंपरा-एकाि काळात, एकाि स्थळातं आपआपल्या परीनी िवाही असतात. 
इतकेि नव्हे तर त्यािें आदान िदान, अप्रभसरि होऊन, अप्रधक समृदध, समथग होऊन, त्या काळािी, 
स्थळािंी संस्कृती म्हिनू, ‘आपलेपि’ वरे्ळेपिाने दाखप्रवतात. 

 
खरं तर एकूि प्रवश्व पसाऱ्यात आपले ‘असतेपि’ शोधिे हा लोकसाप्रहत्य ज्ञानषे घत्रािंा ध्यास 

असतो. त्या प्रवश्वपसाऱ्यात, ज्याच्या त्याच्या जािीवान सार त्याला त्या संदभात जे आकलन िंालेले असते, 
ते िकट करण्यािी त्यािी धडपड असते, त्यातून लप्रलत साप्रहत्य, प्रवद नध साप्रहत्य, कला िकार िेरिा 
घेतात. ती अप्रभव्यक्ती अनेक साधनािंारे होते. भाषा, रंर्, रेषा, माती, दर्ड, स्वरादी साधने त्यासाठी 
वापरली जातात, तर प्रवप्रशष्ट लोकसमूहाच्या जीवनशलैीतून, सि, प्ररवाज, उत्सव, पेहराव आदीतून 
प्रवप्रशष्ट ससं्कृती परंपरा व्यक्त होत असते. इतक्या प्रवस्ताराने प्रलहायिे कारि, लोक संस्कृतीिा अथग 
अप्रधक व्यापक, सवाना बरोबरीने घेऊन जािारा असावा. कारि अप्रभजात संस्कृती परंपरेने 
लोकसंस्कृतीला िवाही राहाण्यासाठी स्थलकालसापेष घ असे बरेिसे प्रदले आहे, तसेि अप्रभजात ससं्कृती 
परंपरेला लोकससं्कृतीनेही खूप देऊन िवाही केले आहे. ही वस्त ग्स्थती नाकारण्यात अथग नाही. उदाहरि 
देऊन सारं्ायिे िंाले तर ससं्कृती परंपरा रहाटर्ाडनयासारखी िवाही असते, भरलेले घडे प्ररकामे, आप्रि 
प्ररकामे घडे भरीत िवाही राहिे हा त्या संस्कृतीिा नैसर्मर्क स्वभाव असतो. या जाप्रिवतूेन 
‘लोकसंस्कृतीतील ितीकपूजा’ संबंधी आपिाला प्रविार करावयािा आहे. 
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लोकसंस्कृती अणभव्यक्ती ककवा प्रकटीकरिाची साधने 
 

क िाही व्यक्ती झकवा समूहािे आपिाला आकलन होते म्हिजे काय घडते? त्यािे बोलिे, वार्िे, 
त्याने केलेल्या प्रवप्रवध हालिाली, सादर केलेले सिोत्सव आदी बाबीतून त्यािी जीवनशलैी आपि समजून 
घेत असतो. म्हिजे असे की, मला एका घड्ािे प्रित्र काढावयािे असेल, तर कार्दाच्या पृष्ठभार्ावर 
रेषानंी मी पृष्ठािंा काही भार् प्रवप्रशष्ट आकारात बंप्रदस्त करतो, या बंप्रदस्त आकाराच्या आप्रि बाह्य 
अवकाशाच्या संदभात, मािें प्रित्र समजून घ्यायिे असते. ित्येक वळेी, ती ती वस्तू, संकल्पना समोर 
आिनू वास्तवात उभी करून संवाद करिे, प्रविार-प्रवकारािें आदानिदान करिे शक्य नसते. त्यासाठी 
परंपरेने आलेले संकेत, ितीके, प्रिन्हे, ख िा वापरून मािसाला संज्ञापन साधाव ेलार्ते. हे ते संकेत, 
ितीके, प्रिन्हे, ख िा केवळ भाषा व्यवहारात असतात असे नाही, तर वास्तू, प्रशल्प, स्वर, नाय, व्यवहार 
आदीतही आपि िाधान्याने संकेत िप्रतकािंी भाषा बोलत असतो. अशा सकेंत, िप्रतकािंी प्रनर्ममती त्या त्या 
संस्कृती जीवन परंपरेतून होत असते. इतके नव्हे तर त्यानंा अथग वा आशय िाप्ती त्या संस्कृती परंपरेच्या 
स्थलकालसापेष घतेतून िाप्त िंालेली असते. 

 
कोितीही संस्कृती म ळातून आकलन करून घ्यायिी असेल, तर ती ज्या ज्या साधनातूंन 

िकटीकरि करीत असते, अप्रभव्यक्त होत असते, त्या त्या साधनािें स्वरूप आप्रि कायग समजून घेिे 
अपप्ररहायग ठरते. म्हिजे प्रवप्रशष्ट ससं्कृती परंपरेतील लोकसमूहाच्या िालीरीती, श्रद्धा, आिारप्रविार, 
दैवतकल्पना, भाषा, प्रशल्प, संर्ीत, लोककला झकवा कला िकार, खेळ आदी अंर्ानंी त्या लोकसमूहािे 
होिारे िकटीकरि आकलन करून घ्यायला हव.े बऱ्याि वळेा हे आकलन मौप्रखक, प्रलप्रखत भाषाचं्या 
अंर्ानी िाम ख्याने केले जाते. मािसाच्या एकूि (अवघ्या) िकटीकरि साधनसामग्री पैकी ‘भाषा’ हे एक 
साधन आहे. अन्य साधने म्हिजे प्रशल्प, वास्तू, संर्ीत, प्रित्रकला आदी भाप्रषक नसलेली साधनेही 
प्रततकीि महत्त्वािी असतात, ते सोयीस्करपिे प्रवसरले जाते. ती सारी भाषेसारखीि िकटीकरिािी 
साधनरूपे असतात. त्या साधनािारा आपि आत्मिकटीकरि आप्रि आत्मप्रनवदेन करीत असतो. 
जािवलेल्या भावना प्रविारानंा, आकार, रूप, ‘बंध’ देण्यासाठी नवी नवी प्रिन्हे, खूि, शब्द, संकेत, ितीके 
प्रनमाि करीत असतो. स रूवातीला ती िप्रक्रया नवप्रनर्ममती िप्रक्रयेसारखी असते. कालातंराने ते प्रिन्ह, खूि 
समूहजीवनात रूढ होऊन, िकटीकरिातील एक ‘संकेत’ साधन स्वरूप बनून जाते. संकेत, प्रिन्ह अमूक 
वस्तूला व अम क सकंल्पनेला अम कि का? याला तकग श द्ध उत्तर नसते, संभाव्य उत्तर कदाप्रित सारं्ता 
येईल. पि रूढी, परंपरेने तो संकेत प्रवप्रशष्ट िकटीकरि साधनाला लाभतो, एवढे खरे. तेव्हा िकटीकरि 
व्यवहार संकेत आप्रि ितीके या दोघािंी प्रिन्हे, जी लोकसमूहाने स्वीकारलेली असतात, त्या आधारे 
िालतो. 

 
लोकव्यवहारात शब्द, प्रिन्ह, खूि येण्यामारे् प ढील कारिे संभवतात. 
 

अ) संकल्पना - म्हिजे एखाद्या सामान्य वा अमूतग तत्त्वािे ब द्धीच्या मदतीने आकलन करण्यासाठी       
आलेला शब्द, प्रित्र, सूर, वास्तू आकार आदी. उदा. सौंदयग-ताजमहालािे प्रित्र. 

 
ब) संवदेन अर्र ित्यष घ ज्ञान- म्हिजे एखाद्या मूतग व उपग्स्थत वस्तूिे इंप्रद्रये आप्रि ब द्धीभावना याचं्या 

सहाय्याने होिारे आकलन - टेबल (प्रित्र). 
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क) कल्पन - म्हिजे एखादी मतूग परंत  अन पग्स्थत वस्तू मनःिष घ प ढे आििे. उदाहरिाथग - सोन्यािा 
पवगत, रूपेरी धारा. 

 
ड) पद झकवा शब्द - म्हिजे संकल्पना, संवदेन झकवा कल्पन यानंी आकलन केलेले एखादे तत्त्व 

दशगप्रविारे उच्चाप्ररत, प्रलप्रखत प्रिन्ह. (हे भाषेच्या संदभात - अन्य साधने आपापली प्रिन्हे योजतात 
- सापािे प्रित्र, मातीिा बैल, वाळूिे प्रशवझलर् आदी) 

 
इ) ितीक - ितीकाने एखाद्या वस्तूच्या शाग्ब्दक, खूि, प्रिन्हापेष घा अप्रधक खोल अथग सूप्रित होतो. 

िप्रतकासाठी वापरला रे्लेला शब्द झकवा अन्य प्रिन्ह झकवा खूि आशयदृष्ट्या व अथगदृष्ट्या स्थळ-
काळ संदभात िसरिशील असते (Evocative) त्यासाठी स्पष्टीकरिासाठी अनेक उदाहरिे 
देऊन, ितीकािा उलर्डा करावा लार्तो. 
 
अशा ितीकािंा व प्रिन्हािंा अथग लावण्यासंबधंीच्या प्रनयमािंा ताप्रत्त्वक उहापोह व ित्यष घ वापर 

करिाऱ्या शास्त्राला ितीक मीमासंा म्हितात. (हमेन्य प्रटक्स) 
 

णचन्हे, खुिा आणि आर्मही ? 
 

तसे पाप्रहले तर आपले भाप्रषक व्यवहार काय झकवा अन्य लौप्रकक व्यवहार काय, सारे काही 
खािाख िा, प्रिन्हे, ितीके, संकेत स्वीकारून िाललेले असतात. ित्यष घ वास्तव, तकग  या संबधंी आपि 
प्रकती बोलत, प्रलहीत असलो, तरी ‘इप्रतसंकेतः’ परंपरा सोडून आपि कोिताही लौप्रकक व्यवहार करू 
शकत नाही. घोड्ाला-घोडाि का म्हिायिे? समजायिे? तर त्याला उत्तर ‘इप्रतसंकेतः’ असेि 
भाषाशास्त्र देईल. त्याला ‘र्ाय’ म्हिाल तर व्यवहार िालिार नाही. तेव्हा त्या प्रिन्हे, ितीके संदभात 
ब प्रद्धवाद्यािा दृष्टीकोन पाहून आपि लोकसंस्कृतीतील ितीकपूजेसबंंधी प्रविार करू. 

 
‘प रािकथा आप्रि लोकवाङ्मय यािंा प्रनकटिा संबधं आहे. ितीके आप्रि प रािकथा या संदभात 

ब प्रद्धवादी म्हितात की ितीके आप्रि प रािकथा या प्रनव्वळ कल्पनेतून प्रनघतात. मनोव्यापारािा हा खालिा 
टप्पा आहे. उपबोध मनातून प्रनमाि होिाऱ्या भावािंा व भयािा हा प्रववकेशून्य उदे्रक आहे. तकग शास्त्र, 
तत्त्वज्ञान व संस्कृती या र्ोष्टी याचं्यापेष घा श्रेष्ठ आहेत.’ (लोकसाप्रहत्य- बदलते सदंभग- बदलती रूपे - 
र्ं.ना. मोरजे पृ. ८८, १९९७). 

 
या उलट अथगबोधशास्त्रािे अप्रधकारी पॉल प्ररकोअर सारं्तात, ‘ितीके व प रािकथा वास्तप्रवक 

(नैसर्मर्क) प्रवज्ञानातील प्रसद्धातंािमािे प्रनप्रित व प्रनकषिीय नाहीत झकवा तत्त्वज्ञानािमािे असपं्रदनध व 
तकग श द्ध प्रविारसरिीच्याही नाहीत. तरीही ितीके व प रािकथा प्रनत्य, अप्रनवगिनीय, परमपप्रवत्र व अतीत 
अशा परतत्त्वािे स्वरूप व्यक्त करण्यािी घडपड करिाऱ्या कथा आहेत. ितीके, सीप्रमत वस्तू असीप्रमतात 
सहभार्ी होतात. त्या र्ोष्टीिा आपल्याला अप्रधक खोलवर प्रविार करायला लावतात. तसेि ती (ितीके) 
मत्गय व अमर याचं्या परस्परसंबंधात मानवाला पूिाशानें प्रनर्डीत करतात 

(उप्रन. पृ. ९८). 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

प्रणतकाचंी पूजा कशासाठी? 
 

आपले आध्याग्त्मक आप्रि लौप्रकक जीवन स खकारक, समथगपिे, समाधानाने जर्ण्यािी 
ित्येकािी मनोमन इच्या असते. ह्या इच्या िाप्तीसाठी आध्याग्त्मक आप्रि लौप्रकक षे घत्रात त्याला काही 
र्ोष्टी कराव्या लार्तात. ज्या परमेश्वराने जन्म प्रदला, त्यािे ऋि त्याला फेडायिे असते, ज्या जर्ाने स ंदर 
पप्ररसर-अन्नधान्य, फळे फ ले प्रदली, त्याप्रवषयी कृतज्ञता व्यक्त करायिी असते. ज्या लोकसमूहात तो 
घडला, स्नेहसंबधं ज ळले-समप्रविारी लोक भेटले, त्याचं्यासबंंधी आप लकी व्यक्त करायिी असते. 
परमेश्वर असो, जर् असो, मािूस असो, िािीजात असो, ज्याचं्या ज्याचं्याकडून जे जे काही स खाने, 
समथगपिे जर्ण्यासाठी घेतलेले ऋि असते, ते ते ज्यािे त्याला परत करण्यािी सत्त्वशील मािसात एक 
स प्त इच्या असते. इंद न मम । असे संस्कृती परंपरेने त्याला प्रशकप्रवलेले असते. ित्यष घ व्यवहारात जीवन 
जर्त असताना त्याला ज्यािे त्याला, त्याने ज्या स्वरूपात घेतलेले असते, त्या स्वरूपातं देिे शक्य नसते. 
तेव्हा देण्यासाठी तो प्रिन्हे, ितीके यािें सहाय्य घेतो. त्या िारा तो कृतज्ञता, िेम, बंध ता- आदर आदी 
भावना व्यक्त करतो. पूजा आपल्यातले िारं्ले वाईट समपगि करण्यासाठी असते. भक्ती म्हिजे 
परमेश्वरातं लय पाविे, आपले असे स्वतंत्र अग्स्तत्व न राखिे हे असते. हे सारे लौप्रकक व व्यावहाप्ररक 
पातळीवर ित्यष घात घडवनू आििे अनेक दृष्टीनी शक्य नसते. त्यासाठी ितीके-प्रिन्हे या साधनानंी, एक 
भावमय सृष्टी मािसाच्या सजगनशील शक्तीने प्रनमाि केली, ती म्हिजे ‘लोकसंस्कृतीतील ितीकपूजा’ 
होय. 

 
प्रतीक पूजनीय केव्हा ठरते? 
 

भाषेत वा िर्टीकरि साधनातं लौप्रकक पातळीवर- प्रिन्हे, ख िा िालू असतात. ती व्यवहाराच्या 
देवघेवीिी रूढींनी मान्य केलेली, स्वीकारलेली साधने असतात. उदा. शभंर रूपयािंी नोट, त्याला शभंर 
रूपये झकमत असते, ते व्यावहाप्ररकमूल्य. त्यापलीकडे व्यवहारात त्याला अथगमूल्य नसते. पि ‘आजिे जर् 
म्हिजे नोटािंा बाजार आहे’ यातं ‘नोटािंा बाजार’ हे ितीक क ठलेतरी अन्य संस्कार घेऊन व्यक्त होते. 
तेव्हा आशयअथग िसरिशील बनतो. म्हिजे व्यवहाप्ररक शब्द, खूि, वस्तू ितीक होण्यासाठी आप्रि 
पूजनीय ठरण्यासाठी क ठल्यातरी संस्कारातून त्याला जाव ेलार्ते. कसे ते पहा. िसाद शब्द झकवा िसाद 
म्हिून प्रदली जािारी वस्तू वा पदाथग ‘िसाद’ जािीवचे्या पातळीवर जाण्यासाठी लोकानंी त्या पदाथेत 
दैनंप्रदन व्यवहाराच्या लौप्रकक पातळीवरील जािीवहूेन अप्रधक काही जािवण्यािी र्रज असते. तसे 
पाप्रहले तर रोजिे जीवनभरिािे अन्न, शक्यतर अप्रधक नेटके वाढून, देवाला आपि ‘नैवदे्य’ ‘प्रनवद’ 
दाखप्रवतो. तो देवाने स्वीकारावा म्हिून योनय ते आवाहन करून, योनय अशा संस्कारानंी देवाला अपगि 
करतो. जेव्हा का देवाने ते अन्न स्वीकारले अशी आपली भावना होते, तेव्हा आपला लौप्रकक नैवदे्य ‘िसाद’ 
शब्द वस्तू, पदाथग ितीक बनते. म्हिजे आपिाला परमेश्वर कृपाशीवादािे सवग आशय, त्या ितीकात 
सामावलेले-एकवटलेले जािवतात. तेव्हा ते ितीक पूजा स्वरूप बनले. हेि ताप्रत्त्वक स्वरूपात सारं्ायिे 
िंाले तर असे सारं्ता येईल. या प्रवश्वपसाऱ्यातं जे आपि पहातो, अन भवतो. जाितो, ते ब्रम्हाडं आपि 
एका प्रिन्हापं्रकत झपडात, मूतीत व वस्तूत पहातो. तेव्हा तो शब्द, ती वस्तू त्या ब्रम्हाडंातील जाप्रिविेे ितीक 
म्हिून आमच्या समोर येते. त्या जािवलेल्या रूपािी कृतज्ञता, उपकार स्त ती करण्यासाठी आपि ितीक 
पूजा करतो. पूजा हा प्रवधी, सासं्कृप्रतक परंपरेने धार्ममक प्रवधीत िाम ख्याने समाप्रवष्ट असतो. पि सामाप्रजक, 
राजकीय आदी षे घत्रातंही ितीक पूजा असते, हेही लष घात घेण्यासारखे. यथावकाश त्यासंबधंी प ढे प्रविार 
करू. 
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आपल्या मराठी संस्कृती परंपरेत, मर् ती अप्रभजनािंी असो, लोकािंी असो, कोितेही कायग र्ि, 
र्िेशवदंन, र्िेशस्त ती, र्िेश आवाहनाने होते. त्यावळेी र्िेशमूती, र्िेशािे सोंर्, र्िेशािी िप्रतमा, 
प्रवड्ाच्या पानावर ठेवलेली स पारी आदी लौप्रकक दृष्ट्या असिाऱ्या साकेंप्रतक अथाच्या वस्तू आिल्या 
जातात. पि त्या वस्तू आिून प्रवप्रशष्ट संदभगव्यूहात ठेवनू, आवाहन करून, त्या वस्तू, प्रित्रातं, प्रिन्हातं 
जािीव पूवगक िाििप्रतष्ठा केल्यावरि त्या परंपरेतील साकेंप्रतक प्रिन्हे, वस्तू ‘ितीकस्वरूप’ पावतात. 
पूजेसाठी ती ‘ितीकस्वरूप’ मूती वा प्रित्र वा प्रिन्हािा वापर करतात, द सरे म्हिजे सवेर्ानंी आवाहन 
करून त्या प्रिन्हातं ितीकातं िाि ओतला रे्ला आप्रि ते ितीक िैतन्यस्वरूप िंाल्यािे जािवनूि संस्कृती 
परंपरेत ितीकपूजा होते. मर् र्िेशािे प्रित्र स ंदर, शोभायमान, आरास करण्याजोरे् असले तरी ते 
देखाव्याप रते, ठरते. ते पूजनीय ठरत नाही. 

 
त्या दृष्टीने ज्ञानदेवानंी ज्ञानदेवीच्या आरंभी शब्दितीकानी उभे केलेले र्िेशस्तवन, ितीक पूजेिे 

अलौप्रकक उदाहरि म्हिनू सारं्ाव े लारे्ल. एक तर ही केवळ सहाभ जािंी र्िेश मूती नाही. ती 
षड् दशगनािें ितीकरूप आहे, एवढेि नाही तर प्रतच्या ठायी र् रू, र्िेश, परमेश्वर एकवटलेले आहे, 
सकलब द्धी िकाश आहे. ज्ञानदेवानंी सहा हात, सोंड, कंबर बंध, नायादी कलािे नूपूर बाधूंन, त्याला 
नृत्य र्िेश बनवनू कला, प्रवद्यािा देव बनप्रवला आहे. गं्रथारंभी आवाहन करून नप्रमला आहे. नमन, 
िप्रिपात या शब्द सकेंतात आप्रि नमस्कार यातं आशयदृष्ट्या मूळातं फरक आहे. वप्रडलधाऱ्याच्या आपि 
पायाला हात लावनू पाया पडतो. त्यािें सवाथाने मोठेपि स्वीकारीत असतो. वृष घाच्या मूळाला पािी प्रदले 
जाते. त्याम ळे तो वृष घ वाढतो. फळे. फ ले देतो. मोठ्याचं्या पायाला हात लावनू केलेले ‘नमन’ असे फलदू्रप 
होते अशी त्यामार्िी जािीव असते. ज्ञानदेवािंीही ‘र्िेशिप्रतमा’  केवळ रूपक, कल्पनारम्य नाही. त्याचं्या 
काळातील वास्तवजीवन, धमगपरंपरा, पप्ररसर आप्रि त्यािें संस्कारष घम मन त्यातून त्यानंा स्फ रलेली िप्रतमा 
आहे. त्या व्यापक जािीवतूेन त्यानंी केलेली ती िप्रतकपूजा आहे. ज्ञानदेवी लोकससं्कृतीत समाप्रवष्ट 
करायिी झकवा नाही ही माझ्यासमोर समस्या नाही. मराठी भाषेिा आप्रि मराठी संस्कृतीिा तो अटळ भार् 
आहे असे मी मानतो. 

 
गोंधळ जागरिातील प्रतीकपूजा  
 

परंपरेने समजल्या जािाऱ्या र्ोंधळ जार्रि या लोकससं्कृती परंपरेत ही ितीकपूजा कशी केली 
जाते यासंबधंी प्रविार करावयािा आहे. 

 
र्ोंधळी लोकसमूदाय देवीिा र्ोंधळ घालतात. तसा हा म ळात धार्ममक उपासना प्रवधी आहे. त्या 

पूजा प्रवधीतही अनेक ‘ितीके’ माडंावर माडूंन, अनेक देवतानंा आवाहन करून त्याचं्या साष घीने साकेंप्रतक 
शब्द, वस्तू, पदाथेत दैवी िाििप्रतष्ठा करून, म्हिजे त्यानंा (र्ोंधळी-भक्त यानंा) अप्रभिेत आशय भरून 
िंाल्यावर, त्या ितीकािंी यथासारं् पूजा होते आप्रि मर् आख्यान होते. 

 
िथम माप्रहतीसाठी र्ोंधळािे पारंपाप्ररक िालत आलेले र्ीत व त्यातील ितीक शब्द देत आहे. 
 
मूळ माय उदो उदो केला, प्रनर् गि प्रनर्मवकार 

 चौदेहाचा चौक ही केला प्रत्रर् िािा आशर (?) 
 पंचभुताचें पाच ऊस वाढे स्वर्ावर 
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नवलषे घ तारारं्ि अंबे िुलवर त जवर ॥ १ ॥ 
सत्रावीिा स्थाप्रपला अष्टजळाचे पान 
पंितत्त्वाच्या पाचं कऱ्या, तीनशसेाठ स मन 
सप्तधातूिे सातहळकंूड, नवरस कलब पूिग 
दस इंप्रद्रये दाही खारका, पावन करती मन 
समोर बैसली अधी मातृका त प्रळया येऊन म नी 
यप्पन कोटीिा मूळ येऊन अबंे सोहं मळी 
िौ देहावर िौथी रे नऊ कोटीवर कातंायनी 
अध्यावर एक बारसोला नाटकबानी 
ऐसा प्रमळून र्ोंधळ मर्मदला महा म्हैशासूर बळी 
तू तूकाई अन हात चौंडका झसहनाद संबळी 
दशगन यत्तीस पाखंड, र्ोंधळाच्या मेळी । 

 णचत्तभाजु - उदो ओप्रतल िदं्रसूयग पोत 
एकवीस स्वर्ग झहडून अंबा बसली पटाच्या आंत 
पूजा घ्यायला बसले हंकडून आप्रि साध सतं 
ध्यानी भजनी िेमप तळा अबंे नािे प्रवठ्ठल नाथ. 

 
(लोकसाप्रहत्य कलाप्रविार - प िे प्रवद्यापीठ, र्ं.ना. मोरजे, पृ. ६८-६९) 

 
र्ोंधळािा कायगक्रम स रू होण्याआधी र्ोंधळे लोक श प्रिभूगत होऊन, अंर्िात वा प्रवप्रशष्ट प्रठकािी 

िौक माडूंन - माडं हा त्याचं्या पप्ररभाप्रषक शब्द - पूजा रितात. त्यावळेी पूजेसाठी लौप्रकक जीवनातील 
वस्तू माडूंन, त्या वस्तंूना, शब्दानंा, प्रिन्हानंा त्या परंपरेच्या संदभात प्रवधीच्या िौकटी अथग भरीत असतो. 

 
माडं िौक = िौ देहािा िौक 
पािं ऊसािे वाढे = पंिमहाभ ते, िारही पायाला लावनू वरती आकाश प्रदशनेे  
एक येिे = स्वर्ग प्रदशनेे जािे. 
फ लाचं्या माळा फ ले = िार ऊसानी तयार िंालेल्या आकारावर लावलेली फ ले - तारारं्िातील 

 नवलष घ नष घते्र. 
पािी भरलेला मध्यवती घट = अष्टजलािे पान 
त्या भोवतीच्या मातीच्या कऱ्या (भाडंी) = पंितत्त्वािे सिंय घट 
सात हळक ं डे = सप्तधातूिे ितीक 
पूिग झलबू = नवरसािे ितीक 
दहा खारका = दशइपं्रद्रये ितीक 
संबळ (वाद्य) = झसहनाद. 

 
र्ोंधळ घालिाऱ्या र्ोंधळी लोकाचं्या आप्रि तो धार्ममक प्रवधी पाहािाराचं्या जािीवने सार त्या 

माडंावर त्या लौप्रकक वस्तू प्रवप्रशष्ट तऱ्हेने आवाहन करून, प्रवप्रशष्ट जार्ी ठेवल्या की, त्या वस्तू प्रिन्हात 
िाििप्रतष्ठा होते. ते ितीक अथगपूिग होते. त्या ितीक साधनािंी पूजा म्हिजे इष्ट देवदेवतािंी पूजा असते, 
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अशी धारिा असल्याम ळे सतं देवािे अवतार, संतािंी पूजा म्हिजे देवािी पूजा, संत र् रूरूप असतात, 
र् रंूिी स्त ती झकवा पूजा, त्याचं्या िप्रतकािंी पूजा म्हिजे देवपूजा असे त्यािें भान असते. 

 
कोित्याही ससं्कृतीत ितीके, िप्रतमा येतात, तेव्हा त्यािंा अथग ती संस्कृती ज्या भौर्ोप्रलक 

पप्ररसरात व काळात असते. तसेि तेव्हा ज्या स्वरूपािी क ट ंब व्यवस्था, समाज व्यवस्था अग्स्तत्वात असते 
झकवा ज्या सासं्कृप्रतक परंपरेत, उद्योर् व्यवसायात लोक र् ंतलेले असतात, त्यातून अशी ितीके प्रनमाि 
होत असतात. उदा. कृप्रषिधान पप्ररसर, शतेी व्यवसायात र्ाय, बैल, म्हैस, पाळीव जनावरे जीवनोपयोर्ी 
त्यातून ‘पोळा’. अमावास्येला मातीिा, शाडूिा बैल, त्यािी पूजा. वसूबारशीला - र्ायवासरािी मातीिी 
मूती व प्रित्रािी पूजा, प्रदवाळी आमावास्येला घोडे म्हशींिी पूजा. ऋषीपंिमीला बलैाचं्या श्रमािे न खािे, 
बैलािंी पूजा. नार्पंिमीला - नार्ािी मतूी, झभतीवर अर्र कार्दावर नार्प्रित्र काढून त्यािी पूजा. वारूळ 
आप्रि र्भाशय साम्य जािनू सापािी भीतीपोटी केली जािारी पूजा. औष घि करून परमेश्वराने अप्रधक 
आय ष्ट्य देण्यासाठी कृपा भाकिे, औष घि ितीक बनते. भाऊबीज, दसरा अशा िसरं्ी हे ितीक आशयाने 
अप्रधक व्यापक बनते. आपयािी पाने, दसऱ्याला धनाच्या रूपात जािवतात. ‘संक्रातंीला तीळर्ूळ’ 
स्नेहबधं वृद्धींर्त करिारे ितीक ठरले. नारळ, स पारी ही खरे तर वनस्पतीच्या एका वर्ातील फळे. 
मािसािी िारंभ काळातील मन ष्ट्य बळींिी ितीके बनली. मानवसंहार िािी संहार थाबंला. आता कोिताही 
धार्ममक प्रवधी वा सामाप्रजक प्रवधी असो, नारळ, आंब्यािी पाने, तादूंळ (अष घता) ही ितीके आली. त्या 
ितीकाचं्या पूजेतून देव, समाज, जीवन स खी आप्रि साम ग्यवान बनप्रवता येते अशी समाजमनािी धारिा 
िंाली. त्यातून ितीकपूजा िालू राप्रहली. 

 
यादृष्टीने प्रविार करता, वारकरी संिदायातील ‘जय जय रामकृष्ट्ि हरी’ हा मंत्र ‘ितीक’, त ळसीिी 

माळ, ब क्का, र्ोपीिंदन, खादं्यावरील र् ढी (पताका) ही ‘ितीके’ वारकऱ्यानंा अप्रतशय महत्त्वािी आप्रि 
अथगपूिग वाटतात. ती सारी ितीके ह्या लोकाचं्या जीवनातून लाभलेली आप्रि आशय िाप्त िंालेली आहे. 
नाथ संिदायातील ‘सामरस्य’ ितीक, िंद्रही नसिे, सूयगही नसिे, म्हिजे एकरूपता म्हिून त्या पंथातील 
‘आमावास्येिे’ महत्त्व ितीक म्हिून महत्त्वािे ठराव.े 

 
महाराष्ट्रातील लनन समारंभातील नवरा नवरीिे ‘बाझशर्’ ितीक हे कृषी संस्कृतीतील बैलािी झशरे् 

या कल्पनेशी संदभीत ितीक आहे. वशे्येला वाजतर्ाजत आिून मोठ्या समारंभपूवगक प्रतने वधूच्या 
मंर्ळसूत्रािे मिी ओविे हे वशे्या कधी प्रवधवा होत नाही या समजूतीशी प्रनर्डीत ितीक आहे. 

 
केवळ धार्ममक पातळीवर ‘िप्रतकािंी पूजा’ होते असे नाही. वदेंमातरम्, जयझहद, भारत माता की 

जय, जय प्रकसान जय जवान, ही शब्द ितीके झकवा राष्ट्रीय ध्वज प्रतरंर्ा, प्रशवसेनािा भर्वा ह्या वस्तूही 
ितीके आहेत. त्यािी िप्रतष्ठा राखावी त्यानंा ििाम करावा असे संस्कृती परंपरा सारं्ते. 

  
ही िप्रतक प्रिन्हे एका अंर्ानंी ज न्या वस्तंूना नव्या जीवनसंदभात नवा अथग अथवा नवा आशय 

देतात, तेव्हा ती आदरिीय ठरतात. काँगे्रसिा तीन रंर्ी िंेंडा, मध्ये िरखा राष्ट्रीय िंेंडा ठरतो, तेव्हा 
िरख्या ऐवजी िौवीस आऱ्यािें िक्र मध्ये धारि करतो, तेव्हा आशयदृष्ट्या तो अप्रधक व्यापक ठरतो. 
त्यातील ‘िक्र’ र्प्रतमानतेिे, पप्ररवतगनािे द्योतक बनते. म्हिजे ज्या ितीकातं, प्रिन्हात अथािी िसरिशील 
शक्ती अप्रधक ते ितीक अप्रधक िभावी म्हिता येईल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

काही वळेा अनेक संकल्पना एकत्र आिून ितीक बनप्रवले जाते. पंख असलेला घोडा, पंख 
असलेली म लर्ी-परी, आदी. पप्रहल्या िप्रतकात घोड्ािी शक्ती आप्रि पखंािा वरे् यािेकडून ती िप्रतमा 
बनते, तर द सऱ्यात प्रनरार्स- कल्पनारम्यतेत रमिारी म लर्ी असा आशय असतो. असो. 

 
ित्येक संस्कृती परंपरेत ितीकािंी पूजा रूढ असते. त्या ितीकानंा िारंभी लोकजीवनातून अथग 

लाभतो. ितीके म्हिजे मूळ संकल्पनेिी शब्द, वस्तू, खूि प्रिन्हे असतात. त्या ितीकािंा योनय तो अथग 
जािनू, त्यान सार आिरिािा ियत्न करिे, ित्येक ससं्कृती घटकािी जबाबदारी ठरते. कारि त्याला 
संस्कृती परंपरा िालू ठेवायिी असते. 

 

◈◈◈ 
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९. लोकजीवनातील विभिणवधींचे स्वरूप आणि वैणशष्ट्ये 
 

- डॉ. मधुकर वाकोडे 
 

पावसावाचून काय करावं जणमनीला 
भरतारा वाचून सोभा नाई काणमनीला 

 
ज्या अनाप्रमकेच्या काळीज िस्तरातून ह्या ओळी कोंबासारख्या टरारून वर आल्यात. त्यातून 

वषगिािा लोक- लौप्रकक मप्रहमा मोठ्या उत्कटपिे आप्रवष्ट्कृत िंाला आहे. लोक िप्रतमा कधी कधी असे 
लोकमानस प्रनतळपिे व्यक्त करते. सूिक आप्रि साकेंप्रतक रीतींिा वापर करून त्या स्त्रीतत्त्वाने सृष्टी 
व्यवहारातील पौरूषािी... वृष्टीिी अपप्ररहायगता सूप्रित केली. परंपरेत स्त्री आप्रि धप्ररत्री ह्या एकरूपि 
मानल्या रे्ल्यात. दोघीही सजगनशील. बह िसवा; परंत  ही सजगनष घमता जलाच्या वषगिावर अवलंबनू 
असल्याने पावसाप्रशवाय जमीन आप्रि पतीप्रशवाय पत्त्नी... सौंदयगवती व्यथग. दोन्ही स्तरावर वषगि ष घमता 
महत्त्वािी. 

 
गभादानणवधी : अलैणकक पजभन्योत्सव! 
 

स्त्री ही सीता... भमूीरूप लाभलेली. परंपरेत ती भदेूवता मानल्याने स्वाभाप्रवकि वशंवृद्धीसाठी 
प्रतिी स फलन शक्ती पूजाप्रवषय ठरली. र्भादानप्रवधी हा जसा स फलनप्रवधी आहे. ति ्ति तो एक 
अलौप्रकक पातळीवरील पजगन्योत्सव ठरतो. श्रीमद भार्वत महाप रािाच्या दशम् स्कंधात जल हे रेतस्वरूप 
मानले आहे. ‘द्रव्यै स्तदे्रतसा’ प रूषाच्या प्रठकािी असलेले वीयग हे जलतत्वि त्याला पौरूषाित 
पोहिप्रवते. डॉ वास देव शरि अग्रवाल यािें मते “िजा सवंधगनकी दृप्रष्टसे मेघ के वषगि और प रूष के वषगि मे 
न केवल भेद का अभाव है, बल्की र्हरी समानता और व्यापक सम्बध है।” 

 
स्वातंत्र्यपूवग काळापयंत उच्चवर्मियात ‘र्भाधान’ आप्रि सामान्य स्तरातील वैवाप्रहक प्रवधीप्रवधानात 

‘ओटीभरि’ हा एक स फलनप्रवधीि होता. र्भाधानाच्या रात्री लाल प्रयटकाव टाकलेले पातळ नववधूने 
नेसावयािा प्रनबधं होता आप्रि त्यावरून र्भाधान क िािे हे कळत असे. सातवाहन काळापासून या 
प्रवधीप्रवधानाच्या पाऊलख िा आढळतात. अन त्पादक मेघ काय झकवा अन त्पादक प रूष काय.... प्रनष्ट्फळ. 
प त्रदा एकादशी, वैशाख श क्लपष घातील स्कंधषष्ठी प्रकवा म क्ताभरिव्रता सारख्या पारंपाप्ररक प्रवधींमारे् 
िाथप्रमक पातळीवरील लोकमानसि कायगरत असतानंा प्रदसते. मोर, नार्, याचं्या सबंंधातील प्रमथकामध्ये 
मथै नप्रक्रया पजगन्योत्सवाच्या पातळीवरि रेंर्ाळताना प्रदसतात. स्त्रीप रुष वशंवृद्धी.... समृध्दीसाठी 
पतीपत्नी नातेबधंात धन्यता मानतात ते केवळ वषगिाच्या पातळीवर. लोकजीवनातील वषगिप्रवधीिे स्वरूप 
तपासताना मेघरूप प रूषतत्वाच्या वषगिाशी असलेला अन बधं देखील महत्वािा ठरतो. मानवजीवन 
प्रनसर्ाप्रधप्रष्ठत असल्याने प्रनसर्ािी अन कृती म्हिनू िकृती ठरते. अवषगिाच्या िंळा बसताि मानवी 
शारीप्ररक पातळीवरूनि प्रवधीप्रवधानािे स्वरूप प्रवस्तारत जाते. 
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विभिणवधीत नग्नतेचे महत्व 
 

व्याध संस्कृतीकडून कृषीससं्कृतीकडे वाटिाल केल्यानंतर मानवी सम हास वृष्टीिे खरे महत्व 
कळले. अवषगिाच्या िसंर्ानंा मन ष्ट्य आजि सामोरा जात आहे, असे नाही. ित्येक काळात द ष्ट्काळािा 
भीषि अन भव मन ष्ट्य घेत आला आहे आप्रि म्हिूनि वषगिािे प्रवधीप्रवधान प्रनमाि िंाले आहेत. 

 
आप्रदवासीिे वषगिप्रवधीत प्रस्त्रयाचं्या नननतेस अप्रतशय महत्व प्रदसते. तशीही स्त्री ही लज्जार्ौरीि 

आहे. माप्रडया र्ोंडात वषगिासाठी ‘माटी प्रतहार’ उत्सवािे आयोजन केले जाते. माटी.... भदेूवीस 
तादं ळाच्या योया योया प्रपशव्या अपगि करुन म लानंा ननन करण्यात येते. जेव्हा भीषि द ष्ट्काळािी 
िाहूल लार्ते, मािसाचं्या तोंडिे पािी पळते, तेव्हाि खरी पािदेवीिी पूजा स रू होते. सन् १८७३, १८९२ 
आप्रि ज लै २००२ मध्ये आप्रदवासी पप्ररसरात प्रस्त्रयानंी र्नन होवनू नारं्रट केलेली आहे. रात्रीच्या वळेी जेव्हा 
प्रस्त्रया हा वषगिप्रवधी पार पाडतात, तेव्हा त्या पप्ररषे घत्रात प रूषानंा मज्जाव असतो. नारं्रटी झकवा पेरिी ही 
एक समानोत्पत्तीक प्रक्रया आहे. नारं्रािा फाळ जप्रमनीत घ सिे झकवा संभोर् प्रक्रया.... यातील सादृश्यता 
समानोत्पत्तीक प्रक्रयेमार्ील मूलाधार आहे. स्त्रीप रूष, मेघजमीन यािें समाहरि हाि वषगिप्रवधीमार्ील 
मूलमंत्र आहे. 

 
कृषी पूिगतः पजगन्यावर अवलंबून असल्याने वषगिसामथ्ययग महत्त्वािे ठरले. वषा, वषगि, वृष्टी या सवग 

शब्दात ‘वृष’ धातू आहे. आप्रदम रेखाटनात वृषभाच्या वझशड आप्रि वृषिास खूप उठाव प्रदल्याने ही अंकने 
पौरूषसंपन्न वाटतात. वृषि हेि वषगिािे मूळ कें द्र असल्याने नंदीिे वृषि श्रद्धाप्रवषय ठरले. शकंरािे दशगन 
घेण्यापूवी- 

 
नंदी नंदी नन्द कलं 
वदंीन त जं आंद कलं! 
 
हा मंत्रोपिार लोकमानसातील आप्रदम धारिािंा मूर्मतमंत आप्रवष्ट्कार आहे. शकंर प्रर्रीजाचं्या 

सजगनेंप्रद्रयास लोकजीवनात ‘प्रशवझपडी’ रूपात पप्रवत्रता िाप्त िंाली. शाळंूखा झलर्ािी िप्रतकात्मक पूजा ही 
आयगपूवग अशी परंपरा आहे. अवषगिाच्या काळात प्रशवझपडाप्रभषेक प्रवधी सवगमान्य असा वषगिप्रवधी आहे. 
क माप्ररका झकवा सवाष्ट्ि प्रस्त्रया वाजत र्ाजत जलकलश महादेवाच्या मपं्रदरात नेतात आप्रि प्रशवझपडीवर 
जलाप्रभषेक करतात; असा अप्रभषेक केल्याने पाऊस पडतो अशी लोकश्रद्धा आहे. 

 
वारल्याचंा नारनदेव आणि विभि 
 

वषगि करिारा वृषभ कृषी संस्कृतीत िप्रतष्ठा पावला. वारली लोक नारनदेवास पजगन्यदेवता 
मानतात. नार हा अंश नीर.... पािी यावरून बनला. मलूतः ही द्राप्रवड देवता. तारं्सा आप्रदवासी ‘लोनज म’ 
देवास पाऊस पाडिारा देव म्हितात. नारन देवािी आई नदीच्या पात्रात जाताना प्रनसरड्ा उतारावर 
पडली. प्रतने प्रवटाळािे कापड तेथेि र्ाडले. कालातंराने तेथे बाबंिेू बेट उर्वले प्रन बाबंूच्या कोंबातून 
नारनदेवािा जन्म िंाला. नदीने आपल्या आईस पाडले हे नारनदेवास कळल्यावर त्याने नदी आप्रि 
सार्रावर सूड उर्प्रवला. मेघराजास आज्ञा करून िोवीस वष े पाऊस रोखला. लोक त्यास शरि रे्ले. 
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अखेर तडफडिाऱ्या लोकािंी दया आल्याने त्याने म सळधार वषा केल्यािी प्रमथक कथा वारली जमातीत 
रूढ आहे. 

 
पान्यािे प्रटर्वरी रं 
दे डोक मजा मारी रं 
पान्यािं लर्ीन काढी रं 
 
बेडूक आप्रि वषगिािा अन बधं हा जार्प्रतक स्तरावरील एक लोकसमज आहे. आप्रदवासी जमाती दे 

डोक.. डेडरा म्हिजेि बेडकानंा पावसासाठी आवाहन करतात. बेडूक पावसािं लर्ीन काढतो. क िब्यािंं 
पोटपािी पावसावर अवलंबनू असल्याने.... 

 
पान्यािं देडोक 
पानी पडू दे रे 
क नबी दादा नादं  रे! 
 
क िब्यािेि नादंिे नव्हे तर सवेिेि जर्िे वषगिावर अवलंबून आहे. कायाने काटा काढण्याच्या 

मानप्रसकतेतून पजगन्यािा आनंद ल टिाऱ्या बेडका िमािे प्रकती तरी जमातीत प्रिखलात उड्ा मारून.. 
बेडूक सदृश्य प्रक्रया करून पावसािी आराधना केली जाते. जैंप्रतया आप्रदवासी ‘बेदींखल्लम’ नावािा 
वषगिप्रवधी पार पाडतात. प्रिक्कार मप्रदरा िाशन करून डबक्यात बेडकािंमािे नाितात.. बेडूक सदृश्य 
हालिाली करतात. हा प्रवधी केल्याने पाऊस पडतो असा त्यािंा पूवापार समज आहे. 

 
मेळघाटातील कोरकू आप्रदवासी देखील पावसासाठी बेडकािंी मनधरिी करतात. पािी हे 

जीवन.. हे जीवन बेडूक देत असल्याने बेडक ळीस त्यानंी माता मानले. कोरकू हे द्राप्रवड परंपरेतील 
आप्रदवासी, अती िािीन. रामायिापूवग काळापासून त्याचं्या धारिा अबाप्रधतपिे िालत आलेल्या आहेत. 

 
डेडरा माटा पानी दे 
डेडरा माटा पानी दे 
पानी का आयोम शरेोम शरेोम 
कवा का टालान ज्वारीमाटा हौले दे! 

 
‘पाऊस आला तर ज्वारी डोलू लारे्ल म्हिून बेडूकमाता म बलक पािी दे’ अशी करूिा 

भाकतात.. बेडकीिी आराधना करतात. ही लोकवािी प ढे वदेवािी ठरली. ऋनवदेातील ‘मंडूकस क्त’ 
म्हिजे आप्रदम वषगिप्रवधीिा संस्कृतातील नवा अवतार.. मंत्रबद्ध भाषातंर! 

 
जसे मेघर्जगनेसह कोसळिाऱ्या पावसात बेडूक खजात र्ाऊ लार्तात, तसे आप्रदवासी बेभान 

होवनू प्रिखलात आरडा ओरडा करतात.. उड्ा मारतात, हेतू हा की जोरािी वषा व्हावी. 
 

श्र त्वा पजगन्य प्रननदं मण्डूका व्यसृजन प्रर्रः । 
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आप्रदवासींिी कृती बेडकािंी अन कृती आप्रि वैप्रदक धारिा म्हिजे आप्रदम प्रवश्वासािंी मंत्राकृती. 
‘मेढको की एक जाती का प्रवप्रित्र स्वभाव है की व ेअनावृप्रष्ट के समय प्रपया ह वा जल अपनी देह मे इकठ्ठा 
कर लेते हैं और समय पडने पर ह ड ह ड करके वमन भी कर देते हैं। लोर्ो में यह धारिा बन र्यी है की 
अनावृष्टी का कारि ये मेंढकही होते हैं। मेंढक सारा जल पी लेते हैं और देश मे जल नही बरसता।’ २ असा 
प्रनवाळा सत्यदेव नारायि प्रसन्हा देतात. नेपाळातही वषगिासाठी प रोप्रहताकडून बडेकािंी पूजा करतात. 
पेरू देशात तर बेडकाच्या मूत्या पवगताप्रशखरावर ठेवतात. बेडूक मूती जेवढी आभाळासमीप तेवढी पावसािी 
संभावना अप्रधक, असा त्यािंा प्रवश्वास आहे. म प्रडया आप्रदवासी लोक वषगिासाठी बडूेक-बेडक ळीिे लनन 
लावतात.³ 

 
धोंडील जग्या णवधी 
 

कैकाडी आप्रि ग्रामीि लोकात बह तेक सवगत्र धोंडीलजनया प्रवधी पावसासाठी करतात. हा एक 
लोकसंस्कृतीत िालत आलेला पारंपाप्ररक वषगिप्रवधी आहे. कैकाडी समाजात अवषगिाच्या काळात 
बेडकाच्या मृण्मयमूती करून म लानंा नार्व ेकरतात. त्यािें करदोडे तोडून, ते करदोडे मूतीवर वाहतात; 
आप्रि त्या मूती त्याचं्या डोक्यावर ठेवनू घरोघरी प्रमरप्रवतात. प्रस्त्रया त्या मूतीवर पाण्यािा अप्रभषेक करून 
पूजा करतात. धोंडील जनया प्रवधी केल्याने पाऊस पडतो, असा कैकाडी समाजात प्रवश्वास आहे. हा प्रवधी 
सवगत्र पसरल्याने त्यािे पूवीिे स्वरूप बदलून आता धोंडी मार्ण्यािा िघात रूढ िंाला. 

 
िािीन काळी अवषगि हा पयावरि द प्रषत िंाल्यािा पप्ररिाम मानले जात नव्हते, तर द प्रनयेत पाप 

वाढले म्हिजे पाऊस पडत नाही, असा समज होता आप्रि काही भार्ात हा समज अद्यापही रूढ आहे. 
महाराष्ट्रािा कॅप्रलफोर्मनया मानला रे्लेल्या वरूडमोशी पप्ररसर आता पािीटंिाईग्रस्त पप्ररसर बनत 
िालला. भरू्भातील पािी ििंड िमािात वापरून झसिनषे घत्रािा प्रवस्तार होत रे्ला, पि ग्रामीि भार्ातील 
लोकाचं्या मते हा आसरािंा कोप आहे. पापािा पप्ररिाम आहे. 

 
पानी पावसानं टाकली लाबं दोरी । 
नप्रकतं्र रे्लं खाली द प्रनयात पापभारी! 
 
अशी त्यािंी धारिा बनली आप्रि यािे कारि घराघरातील प्रवप्रहरी, नळ आल्याने प्रनकामी जरी 

िंाल्या तरी लोकानंी प्रवप्रहरीवर संडासाच्या प्रशटस्  बसवायला नको होत्या. प्रवप्रहरीत आसरा असतात.. त्या 
जलदेवता मािसाचं्या मग्र रतेने कोपल्या. पप्ररिामी पाण्यािी पातळी खोल रे्ली.. अवषगिग्रस्त पप्ररग्स्थती 
प्रनमाि िंाली; असा लोकािंा.. प्रवशषेतः भाबड्ा श्रद्धाळू लोकािंा समज आहे. 

 
आसू म्हिजे पाण्यात सरप्रत, म्हिजे संिार करतात त्या अप्सरा. प्रवप्रहरीत आसरा असतात हा 

पूवापार लोकसमज. ‘साती आसईरा त्येंिा पान्यात हाय मठ’ हा प्रस्त्रयािंा दृढ समज. जलदेवतािंी 
खप्पामजी म्हिजे अवषगिािा तडाखा. अवषगिाच्या काळात- 

 
धोंडी धोंडी पानी दे 
धोंडीिं प्रदवस ं
पानी मोठं प्रहवस ं
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धोंडी रे्ली र्ंर्नात 
पानी आलं आंर्नात! 

 
अशी र्ािी र्ात धोंडी मार्ण्यािा प्ररवाज महाराष्ट्राच्या ग्रामीि भार्ात आहे. 

 
धोंडी : एक विभि णवधी 
 

नार्डी म ले काठीला उलटे बेडूक बांधतात. काठीस आप्रि कमरेभोवती कडू झनबाच्या डहाळ्या 
बाधूंन घरोघरी धोंडीिे र्ािे र्ात नाितात. घराघरातील प्रस्त्रया म लाचं्या प्रन बेडक ळीवर पािी टाकून पूजा 
करतात. म लानंा कोरडा प्रशधाआटा देतात. र्ावभर धोंडी माप्रर्तल्यावर प्रमळालेल्या प्रशध्यािा भडंारा 
करतात. र्ावातील उत्साही स्त्री-प रूष ह्या सनभातात सहभार्ी होतात. अवषगिाच्या भयाने भयभीत 
िंालेल्या लोकानंा असा वषगिप्रवधी खूप प्रदलासा देतो. धोंडी वषगिप्रवधी केल्याने पाऊस पडतो यावर 
कमालीिा प्रवश्वास आजही प्रटकून आहे. 

 
धोंडीचे स्वरूप 
 

धोंडी हा लौप्रकक स्वरूपािा वषगि प्रवधी. धोंडा म्हिजे दर्ड आप्रि धोंडी म्हिजे शीळा हे कोषर्त 
अथग. व्यवहारात झकवा कोशात धोंडी म्हिजे बेडूक हा अथग रूढ नाही पि ‘धोंडी धोंडी पानी दे’ ह्या 
पाल पदान सार आप्रि बेडकीस केलेल्या यािनेिमािे धोंडीिा लाष घप्रिक अथग बेडूक घ्यावा लार्तो. 

 
धोंडी रे्ली र्ंर्नात, पानी आलं आंर्नात! 
 
बेडकी स्वर्ात रे्ल्यावर वरूिास िसन्न करून पािी आिते हा समज रूढ होण्यािे कारि भारतीय 

श्रद्धा समज ती. बेडकीिा सबंंध जलाशी आप्रि हे जल उदरी धारि करते ती बेडकी. म्हिजे राविपत्नी 
मंदोदरी. मंदोदरी बेडक ळीच्या ग्स्थतीत होती. प्रवष्ट्ि पादोदक बेडक ळीच्या शरीरास लार्ताि ती शापम क्त 
होऊन सवेर्स ंदर स्त्री बनल्यािी प्रमथक कथा प रािात रूढ आहे. या आख्याप्रयकेन सार ती जलस्वाप्रमनी. 
लोकमानसात धोंडी म्हिजे वषारािी... बेडूक माता हा प्रवश्वास. धोंडी.. झिधी ही ष घ द्र नाव े नवसापायी 
ठेवतात. 

 
भेके मण्डूक वषाभ ूशालूरप्लव दद गरा । 
 
भारतीय परंपरेत मंडूक आप्रि वृष्टीिा प्रनकट संबधं मानला जातो. ‘मंडूको यद प्रभप्रवष्टः!’ असा 

ऋनवदेािा आधारही आहे. बडेकाच्या नामावळीत वषाभःू.. दद गरा अशी लष घिाही आढळते. ‘बेडूक आम्हास 
धन िदान करतो. ह्या पजगन्यकाळात बेडूकर्ि आम्हास र्ायी देवोत.. आय ष्ट्यािी वृद्धी करोत’ अशी 
करूिा ऋषीम नींनी देखील भाकली आहे. बेडूक जलािा साठा पोटात लपप्रवतात. पि त्यािंी स्त ती 
केल्यावर तो साठा मोकळा करतात; म्हिून पजगन्यप्रवधीत बेडकािंी पूजा देवता स्वरूपात पार पाडली 
जाते. 
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बेडकी मंदोदरी का? मंद म्हिजे नष घत्राचं्या अंधमंदादी िकारापकैी एक वर्ग. या र्टात मृर्, 
आश्लेषा, हस्त, अन राधा, उत्तराषाढा, शततारका आप्रि अप्रश्वनी ही नष घते्र मोडतात.⁴ पाण्यासाठी ही 
नारायि कन्या ‘ओलीस’ धरली जाते. काठीला उलटे टारं्नू प्रतला यातना देण्यामारे् वृष्टीिी अप्रभलाषा 
असते. प्रतने वमन करून जल मोकळे कराव ेहा संकेत. मंदोदरीिी पूजा केल्याने वरूिराजास दया येऊन 
तो वषा करतो, असे या वषगिप्रवधीिे स्वरूप आहे. 

 
वषगिप्रवधीत बेडकीस महत्त्व िाप्त होण्यािी कारिे प्रतच्या नैसर्मर्क वैप्रशष्ट्यात आहे. पृथ्यवीर्भात 

सवगत्र बेडूक आढळतात. इतर ऋतूत हे बेडूक भपू्रमर्त होतात पि पावसाळा स रू होताि मोठमोठ्या 
आकारािे... प्रवप्रवध रंर्ािें हे बेडूक एका रात्रीत आपले खजातील साम र्ायन स रू करतात; ह्या 
िमत्काप्ररक अशा त्याचं्या नैसर्मर्क वैप्रशष्ट्यामं ळे वषगिप्रवधीत त्यानंा महत्त्व िाप्त िंाले. िाथप्रमक 
पातळीवरील लोकमानस सवगत्र सारखेि असल्याने इतर देशातही वषगिप्रवधीत बेडूक पूजा िप्रवष्ट िंाली. 
डॉ. सदाप्रशव डारें् म्हितात, ‘मंडूक या िाण्यािा उल्लखे वृष्टी, जल झकवा प्रशतलता या सबंंधता वैप्रदक 
वाङ्मयात अनेक प्रठकािी येतो आप्रि त्या संबधंी काही जनप्रवश्वासही रूढ आहेत. या प्रवश्वासािी र्मतीिी 
पप्ररिती म्हिजे ऋनवदेातील िप्रसद्ध मण्डूकस क्त होय. या स क्तासंबधंी प्रविानानंी नाना तकग  केले तरी ते 
एक पजगन्यस क्त होय, यात द मत नाही आप्रि तसे मानले आहे.’⁵ 

 
वरूि हा जरी पजगन्यदेव असला तरी खरी मान्यता इंद्रास आहे. इंद्राच्या प्रठकािी वषगिािे अपार 

सामथ्ययग मानले जाते. इदं्र हा इंप्रद्रय रूप. त्याच्या वषगिष घमतेवर वदेािंा प्रवश्वास. आयग परंपरेन सार जले 
वृत्राप्रधष्ठीत. इन्द्राने वृत्रािा नाश करून जलािा साठा मोकळा करावा म्हिनू इन्द्रास आवाहन करीत. 
अमोघ वीयािे ितीक म्हिजे इन्द्र. 

 
इंप्रद्रयम् वैवीयगप्रमन्द्र । 
 
शतपथ ब्राम्हिगं्रथान सार इन्द्र महावीयगशाली. प रूष जननेंद्रीय वीयािी वृष्टी करते. पप्ररिामी 

नार्वपेिास वषगिप्रवधीत महत्त्व. डॉ. वास देव शरि अग्रवाल यािें मते, ‘जल की एक संज्ञा वृष है। प्रजन 
मेघोमें वृषन नही उनका जन्म प्रनष्ट्फल है। प रूष शरीर मे जल का रूप वीयग है। िकृतीमें वृष्टी करनेवाले 
प्रनयमोकाही सम प्रित नाम इन्द्र है।’⁶ इन्द्र काय झकवा प रूष जननेझद्रय काय... वृष्टीकारक असल्याने या 
प्रवधीत नननतेस महत्त्व िाप्त िंाले आप्रि प्रवधी प्रवधानातील कडूझलबािे वैप्रशष्ट्य असे की, लोकवैद्यक 
शास्त्रान सार कडूझलबाकग  वीयगवधगक.. वीयगरष घक मानला जातो. या वैप्रशष्ट्याम ळे कडूझलबाच्या डहाळ्या 
नार्व्या म लाचं्या कमरेस बाधंतात. 

 
बेडूक आप्रि पािी या अन बधंामारे् लोकमानसािी श्रद्धाशीलता आहे. या िासंप्रर्क प्रवधीबरोबरि 

ऋत िक्रान सार अनेक िकारिे स फलनप्रवधी कृषी परंपरेत ििप्रलत आहेत. भाद्रपद आप्रश्वनातील भोंडला 
हा देखील वषगिप्रवधीि आहे. भोंडला म्हिजे उघड उघड पजगन्यप्रवधी असल्यािा प्रनवाळा द र्ा भार्वत 
देतात. हातनया प्रवधीत हस्त नष घत्रािी.. जलरूप हत्तीिी पूजा म ली करतात. हत्ती हा ऐरावत. इरा म्हिजे 
जल. इरािे अष घय भाडंार.. त्या जलप्रधलाि इरावान म्हितात. ‘हस्त हा द प्रनयेिा राजा, तयाला नमस्कार 
मािंा’ कारि िारंभी जरी पाऊस पडला तरी काही नष घते्र कोरडी रे्ल्यास द ष्ट्काळािे सावट असतेि. 
हस्तािे पािी म्हिजे समदृ्धी... हस्त आप्रि क िबी िंाला मस्त! 
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लोकसंस्कृतीत लोकप्रवश्वासानंा स्थान आहे. लोकप्रवश्वास लोकजीवनातील श्वास िश्वास 
असतात. भारतीय जीवन कृषी प्रनभगर आहे आप्रि कृषी पजगन्यावर अवलंबनू असल्याने वषगिप्रवधी पूवापार 
िालत आले आहेत. 
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१०. कहाण्या : लोकससं्कृतीची उपणनिदे 

 
- अरुिा ढेरे 

 
पावसािी िंड लार्ून राप्रहली आहे. नदीनाल्यानंा प रािी भरती आली आहे. शतेखािरातं पािी 

भरुन राप्रहले आहे. अशा बरसत्या श्राविी संध्याकाळी र्ारठलेले पाय घराच्या वळििीला यावते. आत 
भरुन राप्रहलेल्या मंद, प्रपवळ्या िकाशाच्या उबनेे डोळ्यानंा स खवाव ेआप्रि समईच्या थरथरत्या उजेडात, 
थरथरत्या आवाजात आजीने सापं्रर्तलेल्या कहािीिा ताल कानामनात रेंर्ाळत जावा. वासरासारखे 
आईच्या यातीशी प्रबलर्ून बसत, एखाद्या अज्ञात नादातून यावी तशी येिारी मंत्रम नधता अन भवत असाव.े 
व्यथा सोसण्यािे बळ प्रमळवनू देिाऱ्या श्रद्धार्भग भाप्रवकतेतून हा कसला द खरा आनंद प्रमळतो, यािा प्रविार 
करीत असाव.े 

 
-हे असले प्रदवस आता राप्रहलेले नाहीत. आता प ण्या-म ंबईसारख्या शहरी भार्ामंधून कहाण्यािंी 

र्ोडी उरलेली नाही. बदलत्या जीवनिवाहात यािंा ओघ आटत रे्ला आहे. िार-सहा बायका एकत्र बसून 
श्राविािा ित्येक प्रदवस कहािीने श्रवि पप्रवत्र करताहेत, असे दृश्य आता प्रदसायिे नाही. पि अजूनही 
कधी द वेिी प्रहरवीकंि पाती लवलव ूलार्ली आप्रि श्राविात तेरड्ाला फ ले लर्डून आली की, मला 
कहाण्यािंी आठवि येते. 

 
दोन-तीन ठराप्रवक रंर्ािंी ती तेरड्ािी फ ले. रानफ लासंारखी अकृप्रत्रम साधी, स ंदर. द लग प्रष घतही 

तशीि. त्यािंा आकार, वळसे, रंर्यटा यािें कौत क फारसे व्हायिे नाही. इतर प्रदमाखदार फ लामंध्येि 
नव्हे, तर एरवीही तेरड्ािी आठवि फूल म्हिून िटकन्  व्हायिी नाही. त्यािे महत्त्व फक्त श्राविातल्या 
पूजेच्या फ लातं. 

 
कहाण्या या तेरड्ासारख्या आहेत. लोकवाङ्मयात देखील त्याचं्याकडे क िािे िटकन लष घ 

जायिे नाही...रे्लेले नाही. त्यािंा स्वाभाप्रवक घाट, त्यातंली ठरीव, पि आकषगक वळिे, त्याचं्या बोलीिा 
साधा, सहज, पि प्रजवतं भाव यािंी प्रवशषे दखल क िी घेतलेली नाही. श्राविाच्या धमगिवि प्रदवसानंा 
फक्त त्यािें महत्त्व! तेही बायकाचं्याि लेखी, म्हिून मयाप्रदति. पि एखाद्या लोकसाप्रहत्याभ्यासकाच्या 
जािकार नजरेला मात्र त्यािें अनाघ्रात सौंदयग जेव्हा प्रदसते, तेव्हा तो िप्रकत होतो, यात नवल नाही. 

 
दत्तो वामनासंारख्या व्य त्पन्न िज्ञावतंािी नजर अशी जािकार नजर होती. त्यानंी म्हटले आहे. 

‘कहाण्यातंील सोपी’ रसाळ व श द्ध मराठी भाषा वािून फार आनंद वाटतो. त्यातंील नीत्य पदेश फारि 
मार्ममक आहे. तेव्हा या नवीन शाखेिाही समावशे िािीन मराठी र्द्यात अगे्रसरत्वाने करिे अर्त्यािे आहे. 
मला तर कैक वळेा असे वाटते की, या कहाण्या म्हिजे मराठी उपप्रनषदेि होत. अशी यािंी 
अव्याजमनोहरता व माध री अलौप्रकक आहे.’ (‘मराठी र्द्यािा इंग्रजी अवतार’, पृ. ८) 

 
कहाण्या म्हिजे ओवी-अभरं्ाच्या पद्यमय वारशासारखाि लोकसंस्कृतीिा र्द्य वारसा आहे. 

हजारो वषेपासून लोककथािंी परंपरा इथे िालत आलेली आहे. या कथानंी आपले ििंड प्रवश्व इथे उभे 
केले. त्यातून साप्रहत्यािी प्रकती तरी अंरे् समदृध िंाली. अर्दी वदेोपप्रनषदापंासून जैन-बौद्ध 
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वाङ्मयधारानंा आशय-अप्रभव्यक्तीच्या प्रवप्रवध कळानंी समदृध करण्यािे काम या कथा करीत आल्या 
आहेत. 

 
कहाण्या त्याचं्यात सहेल्या. संस्कृत ‘कथाप्रनका’ शब्दािे िाकृत रूप िंाले ‘कहाप्रिआ’ आप्रि तीि 

देशी कहािी झकवा झहदी ‘कहानी’ बनली. कहािी ही प्रस्त्रयािंी संपत्ती. ‘कथा’ झकवा ‘कहा’ या शब्दाति 
प्रतिे मौप्रखक रूप अप्रभिेत आहे. कथा वािायिी नाही; तर करायिी, ऐकायिी. प्रकती तरी वष ेपरंपरेने ही 
कथाकथनािी - कहािीिी रीत आपल्याकडे साभंाळली आहे. 

 
दोन-पाि प्रस्त्रया एकत्र जमायच्या. एकीने ही कहािी सारं्ायिी आप्रि इतर जिींनी ऐकायिी. हाि 

कथनािा थाट अन्य िातंीय कहाण्याचं्या बाबतीतही आहे. उदाहरिाथग, महाकोसल िदेशातील झहदीिी 
एक उपभाषा प्रनमाडी. या भाषेतल्या कथासाप्रहत्याबद्दल प्रलप्रहताना डॉ. कृष्ट्िलाल हंस यानंी म्हटले आहे. 
‘व्रत-कथाएँ केवल प्रस्त्रयोंकीही सपंत्ती है। ये सभी कथाए ँमौप्रखक है। उन्हे अभीतक प्रलप्रखत स्वरुप िाप्त 
नही हो सका।... प्रस्त्रयों िारा प्रकये जानेवाले व्रतोंके प्रदनोंमें तीन-तीन, िार-िार प्रस्त्रयाँ एक स्थान में बठेै 
जाती हैं। एक स्त्री उस व्रतके प्रलए प्रनप्रित कथा कहती जाती है और दूसरी प्रस्त्रयाँ हाँ हाँ (हौ-हौ) कहती 
ह ई, या ह ँकारा देती ह ई स नती जाती हैं। कथा कहनेका और स ननेका ढंर् बडा अनूठा होता है। 

 
अशा िकारिी माप्रहती अन्य िातंातल्या कहाण्याबंाबतही प्रदली जाते. त्यािें परंपरार्त मौप्रखक 

रूप यावरुन लष घात याव.े म द्रिािे संस्कार त्याचं्यावर िंाले ते अलीकडे. ऐंशी-पंच्याऐंशी वषापूवी. त्यातही 
त्यािें मलू रूप जसेच्या तसे आले आहे, असे म्हिता येिार नाही. १९१४ मध्ये प्रव. प्रद. वैद्य, कल्यािकर 
यानंी संपाप्रदत केलेल्या कहाण्याचं्या प स्तकात ‘कथा मूळ कथेपेष घा सपं्रष घप्त असून िटकदार आहेत’ असे 
म्हटले आहे आप्रि ‘मूळ भाषा श द्ध करुन यापण्यािा हेतू होता, पि लोकाग्रहास्तव ती तशीि ठेवली आहे,’ 
असाही उल्लेख केला आहे. कहाण्याचं्या यापील आवृत्तीत आप्रि मूळ कहािीत फरक कसे आप्रि का होत 
असतील, यािी ही कारिे खरे तर स्पष्ट आहेत. ती म द्दाम प्रवस्तारून सारं्ण्यािे कारि नाही. 

 
कहाण्यािें स्वरुप पूिगतः लोकसासं्कृप्रतक आहे. केवळ रंजनासाठी सापं्रर्तल्या जािाऱ्या कथापेंष घा 

त्या वरे्ळ्या िंालेल्या कथा आहेत आप्रि प्रवधींशी त्यािें दृढ नाते ज ळून रे्ले आहे. कहाण्या म्हिजे 
व्रतकथा. प्रस्त्रयानंी व्रतािार करायिे आप्रि ित्येक व्रताशी संबंप्रधत अशी कहािी त्या त्या प्रदवशी सारं्ायिी - 
ऐकायिी, अशी पद्धत आहे. म्हिून या कहाण्यानंा लोकपरंपरेत स्वतंत्र महत्व नाही. व्रतािेि एक अरं् 
बनून त्या राप्रहल्या आहेत. 

 
व्रताच्या प्रदवशी ते ते पूजोपिार, रीत - प्रनयम पार पाडल्यानंतर कहािी ऐकायिी असते. हाही 

व्रतािाि एक भार्! कहािी ऐकल्याप्रशवाय व्रत पूिग होत नाही. म्हिूनि कहािीला व्रताखेरीज स्वतंत्र 
महत्त्व नाही. लोकससं्कृतीच्या धार्ममक आधाराचं्या एका अंर्ाशी त्यानंा पूिग बाधूंन घातले रे्ले आहे. त्यािंा 
जन्म आप्रि अग्स्तत्त्व दोन्हींिेही ियोजन परंपरेने धमगश्रदे्धशी बद्ध केले आहे. 

 
अथात् कहािी म्हिजे व्रतािंा उदय कसा िंाला, हे सारं्िारी कथा मात्र नव्हे. व्रतािंा इप्रतहास 

त्यातूंन कळायिा नाही. अम क अम क र्ोष्ट घडली, म्हिनू हे व्रत जन्माला आले, असे यात सापं्रर्तले जात 
नाही. या व्रतमहात्म्यकथा आहेत. व्रत करण्यािे फायदे आप्रि न करण्यािे पप्ररिाम या कथामंधून 
तपप्रशलाने विगन केले जातात. श क्रवारच्या कहािीत भावािी बहीि श क्रवारिे व्रत करते. त्याम ळे प्रतिे 
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दाप्ररद्र्य संपते. प्रतला िांर्ले प्रदवस येतात. श्राविी सोमवारच्या कहािीत सोमवारिे व्रत करिाऱ्या 
ब्राह्मिाला बायको प्रमळते, सपंत्तीही प्रमळते. 

 
उलट महालक्षमीच्या कहािीत पाटमाधवरािी महालक्षमीिे व्रत करीत नाही, म्हिून कष्ट भोर्ते; 

पप्ररत्यक्ता होते, मार खाते. आप्रदत्य-रािूबाईच्या कहािीतील रािी कहािी ऐकत नाही, म्हिून दप्ररद्री 
होते; हालअपेष्टा भोर्ते. 

 
म्हिजे व्रत केले नाही, त्यािी हेळसाडं जर केली, तर केवढे पाप लार्ते आप्रि होत्यािे नव्हते कसे 

होऊन जाते, हे या कथा सारं्तात. तसेि व्रत मनोभाव ेयथासारं् केले असता कोिताही िमत्कार कसा 
घडतो, स खािी परमावधी कशी होते, याचं्या या कथा आहेत. व्रतािार करण्यासाठी प्रस्त्रयानंा उद्य क्त 
करिे, हा त्यािंा िधान हेतू आहे. पापप ण्याच्या कल्पनेला आवाहन करुन श्रदे्धिा मप्रहमा स्त्रीमनावर 
ठसवण्यािे कायग त्या करतात. 

 
‘बाई बाई, कहािी ऐकल्यािे एवढे फळ, तर वसा घेतल्यािे काय फळ? काय वसा आहे तो मला 

सारं्ा.’ अशा तऱ्हेिे िश्न कहािीत वारंवार येतात. केवळ कहािी ऐकल्यानेही द ःख स सह्य िंाल्यािी 
एखादी कथाही त्यात असते आप्रि वसा घेण्याने प्रमळिारे महद भानय रसभरीत शब्दातं रंर्वलेले असते. 
‘उतशील, मातशील, घेतला वसा टाकून देशील,’ असे एक इशारेवजा पाल पद वारंवार येते आप्रि 
उतल्यामातल्यािे भयानक पप्ररिाम रंर्वले जाजात. 

 
एकंदरीत पाहता असे प्रदसते की, ह्या कहाण्याचं्या जन्माआधीि व्रत िस्थाप्रपत िंाले होते. मार्ाहून 

त्या व्रतािे माहात्म्य सारं्िाऱ्या या कथा रिल्या रे्ल्या. 
 
कहाण्यािंा उदयकाळ ठरविे कठीि आहे. हा परंपरेने िालत आलेला मौप्रखक वारसा आहे. 

लोकवाङ्मयािा तो एक घटक असल्याने त्यािें कतेपि क िाकडे देता येत नाही. यात उल्लेप्रखला जािारा 
काळ आप्रि स्थळ स्थूल आप्रि साकेंप्रतक आहे. बह तेक कथा आटपाट नर्रातल्या. कधी राजारािीच्या, 
पि बह तेकरुन माय-लेकींच्या, सासू-सूनेच्या आप्रि भावा-बप्रहिींच्याही. 

 
या वातावरिातून मध्यय र्ीन समाजजीवन ितीत होत असले, तरी त्यािंा रिना-काळ सारं्ता येिे 

अवघड आहे. आपल्याकडच्या देवदेवताचं्या कथा वदेकाळाइतक्या िािीन आहेत. श्रौत वाङ्मयातील 
दैवतामंधून तसेि लोकपरंपरेतून काही दैवतािंा प्रवकास होत रे्ला; आप्रि त्याचं्याभोवती प्रवप्रवध कथािंी 
र् ंफि होत रे्ली. अशी प्रमथके (प्रमथ्यस्) जर्भर आढळतात. पि दैवत संस्कृत समाजातले असो वा 
असंस्कृत, त्याला िसन्न करुन घेण्यासाठी काही मंत्रतंत्र, उपासना आप्रि व्रतवैकल्ये प्रनमाि िंाली. 
त्याचं्यात अिूकता हवी, असा आग्रह आला आप्रि ती का व कशी करावी, केव्हा आप्रि कशा िकारे करावी, 
यािे प्रनयम तयार िंाले. हे प्रनयम पाळले जाव,े म्हिून मर् व्रतकथा झकवा कहाण्या रिण्यात आल्या. 

 
महाभारतात िादं्रव्रत, िादशीव्रत, एकभ क्तव्रत, इत्यादी व्रतािंा आप्रि रामायिात रौद्रव्रतािा 

उल्लेख आहे. नंतर प रािामंधून मात्र व्रतािंा स काळ आढळतो. तेव्हा या कथािंा उर्म प रािाचं्या 
भरभराटीच्या काळात केव्हा तरी िंाला असावा. 

 



 

अनुक्रमणिका 

प रािे हाि म ख्यतः कहाण्यािंा मलूस्त्रोत आहे. स्कंदप राि, पद मप राि, भप्रवष्ट्यप राि, हेमाद्रीिा 
व्रतखंड इत्यादी गं्रथराज म्हिजे कहाण्याचं्या उर्मािी स्थाने. झि. र्. कव्येनी, ‘या कथािें मूळ बौध्द 
आप्रि जैन याचं्या िाकृत साप्रहत्यात असाव ेआप्रि त्यािंी याप या कहाण्यावंर पडलेली प्रदसते, असाही 
अंदाज व्यक्त केला आहे. 

 
कहािीिे सपं्रित केवळ महाराष्ट्राप रतेि मयाप्रदत नाही. महाराष्ट्राखेरीज इतर अनेक िातंातही 

कहाण्यािंी मौप्रखक परंपरा प्रस्त्रयामंध्ये िालत आली आहे. ‘धमगप्रवधीशी संबध्द कथा’ असा मराठी 
कहािीिा जो अथग, तो मात्र झहदी, बंर्ाली इत्यादी भाषातं लौप्रकक कथापंयंत प्रवस्तारला जातो. या 
िदेशात व्रतकथाबंरोबरि इतर कथानंाही ‘कहानी’ म्हटले जाते. 

 
मात्र व्रतकथेिे अग्स्तत्व िातंोिातंी या ना त्या स्वरुपात सापडते. एवढेि नाही, तर इतर 

लोकाप्रवष्ट्कारािंमािे त्यािंी देवघेव, िवास आप्रि रूपपालटही िंालेला प्रदसतो. उदाहरिाथग, प्रनमाडी 
भाषेतल्या प्रशळासप्तमीच्या कथेत मेलेले मूल प न्हा प्रजवतं होिे ही आपल्याकडच्या त्या कहािीतलीि 
कल्पना आहे. पि त्यािबरोबर प्रशळे अन्नि खाव,े असा प्रनयम असताना ताजे अन्न खाऊ घालण्याच्या 
‘पापाम ळे मूल मेले’ अशा र्ोष्टीतून ‘प्रशळासप्तमी’ नावािे स्पष्टीकरि देण्यािा ियत्न स्पष्ट प्रदसतो. 

 
उलट आपल्याकडे ‘प्रशतळा’ या देवीसबंंधीच्या कल्पनेिी बूज राखलेली प्रदसते. प्रनमाडीतील 

वसूबारसेिी कहािी मात्र अर्दी तंतोतंत ‘र्व्हाळ्याम र्ाळ्या’ च्या महाराष्ट्रीय कहािीशी स्पष्ट ज ळिारी 
आहे. 

 
अशाि िकारिी साम्ये-वैषम्ये झहदी, बंर्ाली आप्रि र् जराती कहाण्यामंधून दाखवता येतात. 

लोकवाङ्मयाच्या सवगस्पर्मशत्वािा तो एक उघड प्रवशषे म्हिून नोंदवता येईल. 
 
कहाण्यातंली व्रते आठवड्ातल्या जवळ जवळ ित्येक प्रदवसासाठी सापं्रर्तलेली व्रते आहेत. 

प्रशवाय काही दैवतािंी स्वतंत्र व्रते आहेत. काही प्रदवसािें वरे्ळे महात्म्य आहे. ही व्रते यज्ञप्रवधीसारखे ििंड 
अवडंबर असलेली नाहीत. साधी, सोपी, आहेत. स टस टीत आहेत. घरच्या बाईला करता येण्याजोर्ी 
आहेत. प्रतच्या घराच्या झरर्िातले प्रतिे कलार् ि धमगप्रवधीच्या प्रनप्रमत्ताने व्यक्त होतील, अशी साधी मार्िी 
करिारी आहेत. कधी सहा रेघािें िदं्रसूयग, र्ाईिी पावले रारं्ोळीने काढिे, कधी रोज प्रनराजंनात फ लवात 
लाविे, कधी प्रदव े घासिे, कधी बले वाहिे, तर कधी उपवास करिे अशाि तऱ्हेिे उपिार ही व्रते 
सारं्तात. त्यािें कडक प्रनयम बनवले ते प रोप्रहतवर्ाने. त्यातून स्वतःिे पोट भरण्यािी त्यानंी सोय केली 
आप्रि प ढे सवगसामान्य प्रस्त्रया भावनेपेष घाही या कमगकाडंाच्या काटेकोर पालनाति साथगक मानू लार्ल्या. 

 
पि एरवी घराच्या उंबरठ्याआत बंप्रदस्त असलेल्या स्त्रीला या व्रतानंी धमगप्रविाराबरोबरि थोडे 

रंजन, थोडा नीत्य पदेश, माि सकी, सदािार आप्रि मन र् ंतवण्यािे एक सवगमान्य साधन प्रदले, हे मात्र 
खोटे नाही. या स्वयंपाकघराच्या िक्रात प्रफरिाऱ्या स्त्रीिे जीवन ऋत िक्राशी जोडण्यािे काम या व्रतानंी 
केले. त्या त्या ऋत त मोहरिारी िंाडे, रसाळिारी फळे, फ लिारी फूले, लवथविारी पाने यािें या ना त्या 
व्रताच्या प्रनप्रमत्ताने स्त्रीजीवनाशी नाते ज ळले. 

 
आहारापासून उपिारापंयगत सवगत्र आरोनयािा एक सूक्षम प्रविार या व्रतामंध्ये र्ोवलेला आढळतो. 



 

अनुक्रमणिका 

कहाण्यामंधून माि सकीिी बूजही जाितेपिाने राखलेली प्रदसते. ख लभर द धािी कहािी काय, 
श क्रवारिी कहािी काय, मारूतीिी कहािी काय झकवा शप्रनदेवािी कहािी काय, या सर्ळ्या 
कहाण्यामंधले वातावरि प्रनव्वळ माि सकीिे वातावरि आहे. दप्ररद्री, द ःखी, आधंळे-पारं्ळे, रोर्ग्रस्त 
आप्रि असहाय अशा सवेिे िेमाने सारे कराव,े दारी आलेल्यानंा प्रवन्म ख पाठवू नये, घरच्या-दारच्यावंर 
लोभ करावा, असे या कहाण्यामंधून वारंवार स िप्रवले आहे. 

 
इतकेि नव्हे, तर मािसापेंष घा व्रतािार महत्वािे नाहीत, तेव्हा मािसानंा समाधानी करिे हे 

महत्वािे; देवािी त्यात आठवि ठेवलीत, तरी प रे’ - अशा तऱ्हेिा प्रविार जेव्हा कहाण्या माडंतात, तेव्हा 
प ढे, व्रतािारानंी स्वतःिे केवढे जोखड मािसाच्या मानेवर ठेवले, आप्रि त्यातंला आत्मा कसा हरवनू रे्ला, 
यािे द ःख िंाल्याखेरीज राहत नाही. 

 
कहाण्यामंध्ये आलेली मािसािंी नाव,े पदाथािे उल्लखे, पूजोपिारािी साधने, प्रवप्रशष्ट दैवतािें 

उल्लेख, रूढी-िथािें प्रनदेश, यावंरून त्या कहाण्यािंा जन्म म ळात कोिकोित्या िातंात िंाला असावा, 
यािा अंदाज बाधंता येतो. 

 
उदाहरिाथग, महालक्षमीच्या कहािीत राण्यािंी नाव े पाटमाधवरािी आप्रि प्रिमादेवरािी अशी 

आहेत. राजाच्या शत्रूिे नाव नंदनबनेश्वर आहे. ही नाव ेआपल्याकडिी नव्हेत. दप्रष घिेकडिी वाटतात. 
सोळा सोमवाराच्या कहािीत येिाऱ्या ि म्यािी िप्रसद्धी र् जरातेत आहे. िौसष्ट योप्रर्नींिा जो उल्लेख 
प्रपठोरीच्या कहािीत येतो, तो शाक्तपंथाशी संबंप्रधत आहे आप्रि िौसष्ट योप्रर्नींिी देवळे मध्यिदेशात आप्रि 
ओप्ररसात आहेत. 

 
   ष्ठार्ौरीच्या कहािीत खड्ािी र्ौर आप्रि घावनघाटल्यािा नैवदे्य आहे. तेव्हा हे कोकिस्थािें 

व्रत प्रदसते. महालक्षमीिे व्रत िायः प्रित्पावनामंध्ये आहे. विगसठीच्या कहािीत भराडर्ौरीिा उल्लखे आहे. 
भराडर्ौरीिा उत्सव नार्पूरच्या बाजूला श्राविाति असतो. िािीन िालीरीतींिे अवशषेही या 
कहाण्यामंधून प्रदसतात. झि. र्. कव्येच्या मते, मंर्ळार्ौरीच्या कहािीत, लननानंतर नवरानवरीने 
र्ौरीहराजवळ अप्रसधाराव्रताने प्रनजण्यािी जी पद्धत प्रदसून येते. ती वदेकालीन सूक्तोक्त आहे आप्रि 
अद्याप्रप ती काही जातींत पाळली जाते. या मंर्ळार्ौरीसारख्या एखाद्या कहािीतला मामा-भािेसबंंध ज नी 
मातृवशंपरंपरा सारं्तो. सोमा परप्रटिीिे अंर्ि िंाडिारी ब्राह्मि भावडें आप्रि ‘आमिी नीि जात, 
त मच्याकडून सेवा घेिे हा आमिा धमग नाही,’ असे म्हििारी सोमा परटीि यािंी कहािी जाप्रतभेदानंी 
पयाडलेल्या मध्यय र्ािे दशगन घडवते. 

 
कहाण्यामंधले व्यग्क्तजीवन हे खास मध्यय र्ीन जीवन आहे. एकत्र क ट ंब, सासू-सासरे, त्याचं्या 

स ना, म ले, नातवडें - असा मोठा पप्ररवार या ना त्या प्रनप्रमत्ताने इथे वारंवार भेटतो. यात्रा, सि, उत्सव, या 
नार्र जीवनात अधूनमधून िालू असतात. शतेीिे कामे, र् रा - वासरािें िारापािी व्यवग्स्थत िालू असते. 
अन्नसते्र, सहस्त्रभोजनेही र्ावात िालू असतात. श्राद्धकमे घडतात. वदेाध्ययन िालू असते. कधीमधी 
भाऊबंद, नातेवाईक एखाद्या अनाथ पोरािे सवगस्व ल बाडून त्याला देशोधडीला लावतात, कधी क ठे 
कारस्थान करुन सासू जावयािा खूनही करते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कहाण्यामंध्ये राजे-रजवाड्ािेंही उल्लखे आहेत. िजेसाठी तलावािे बाधंकाम करवनू घेिारे, 
शत्रूवर िालून जािारे राजे इथे आहेत. त्यािें दासी-बटक्यानंी भरलेले महाल आहेत. हप्रत्तिीच्या सोंडेत 
माळ देऊन केली जािारी नव्या राजािी प्रनवड आहे. वनात ऋषींिे आश्रम आहेत आप्रि देखिी देवळे-
रावळे आहेत. कोि जािे, प रािाचं्या जन्मकाळानंतर, राजेमहाराजे प्रदमाखात राज्य करीत असताना या 
कहाण्याचं्या रिनाकारानंी पाप्रहले असतील, आप्रि तोि काळ कहािीत उतरलाही असेल. 
आटपाटनर्रािी व्य त्पत्ती शोधून यासंबधंी काही कळेल, असे मला वाटत नाही, ‘फार फार वषापूवीिी र्ोष्ट 
आहे’ झकवा ‘कोिे एके काळी’ (once upon a time) सारखीि ती कहािीिी एक ठरीव स रुवात आहे. 

 
या कहाण्यामंधून सवाप्रधक िमािात जर काही ितीत होत असेल, तर ते त्यातले स्त्रीमन. सर्ळ्या 

कहाण्या म ळी प्रस्त्रयाचं्या व्रतािाराच्याि कहाण्या आहेत. त्याम ळे सर्ळ्या कहाण्यामंध्ये कें द्रीभतू िंालेली 
एखादी स्त्रीि आहे. प रुषवर्ग आहे, पि तो अन षंर्ाने. कहािीत भलेब रे घडते ते म ख्यतः स्त्रीच्याि 
वार्ि कीम ळे. 

 
ही स्त्री कशी आहे? भरल्या घरात नादंिारी आहे. घरािे भले झिप्रतिारी आहे. सासू-सासऱ्यावंर, 

नवऱ्यावर, म लावंर प्रतिे िेम आहे. घरिे दाप्ररद्र्य असेल, तर ते टळाव,े यासाठी ती धडपडिारी आहे. 
सासरी माहेरािी लाज राखावी म्हिून खंताविारी आहे, तर कधी माहेरच्या भावासाठी सासरी आठविीने 
पूजा माडंिारी आहे. 

 
ती सोप्रशक आहे. नावडती असली, तरी म कायाने हाल सहन करिारी आप्रि आवडती 

होण्यासाठी धडपडिारी आहे. भावाने भर पंक्तीत अपमान केला, तरी ऐकून घेिारी आहे. 
 
एकूि प्रतिे प्रवश्व घर आप्रि घरािे अंर्ि एवढेि मयाप्रदत आहे. घरािे झधडवडे  प्रनघाले, तर प्रतला 

देशोधडीला लार्नू मोलमज री करावी लार्ते, पि अशी एखादीि. एरवी घरािे अंर्ि हीि प्रतिी 
लक्षमिरेषा. अप्रतथीप्रशवाय परक्या प रूषाशंी प्रतिा संबधं येत नाही. रांर्ोळी घालिे, प्रदव ेलख्ख घासिे, 
भाजीभाकरी िारं्ली करिे प्रहि प्रतिी कला आप्रि घरातले-दारातले, देवाधमािे, आल्यारे्ल्यािे सर्ळे 
यथासारं् करिे, हीि प्रतच्या आय ष्ट्यािी इप्रतकतगव्यता. 

 
म्हिून शातं, सोप्रशक, भाबड्ा आप्रि धमगश्रद्ध अशा स्त्रीमनािे दशगन कहाण्यामंधून होते. स्त्री कशी 

असावी, यािे मध्यय र्ीन भावनेने कग्ल्पलेले हे प्रनयमप्रित्र आहे आप्रि कहाण्यामंध्ये तेि िकट िंाले आहे. 
प्रतच्या लहानशा जर्ातल्या भल्याब ऱ्या घटना आप्रि प्रतिा भलाब रा स्वभाव यािे प्रित्रि क ठे क ठे िंालेही 
आहे. पि म ख्यतः व्रतवैकल्यातं ब डून रे्लेली भाप्रवक, सहनशील, र्ृप्रहिी हीि मध्यय र्ािी स्त्रीप्रवषयक 
आदशग कल्पना कहाण्यातंल्या प्रस्त्रयामंध्ये िप्रतझबप्रबत िंालेली प्रदसते. 

 
कहाण्यामंधल्या दैवतािंा अभ्यास करण्याजोर्ा आहे. प्रशव आप्रि प्रवष्ट्िू ही इथली िधान दैवते 

आहेत. भारतीय दैवतमंडलातली, स्वतःिा मोठा पप्ररवार असिारी ही दोन अग्रर्ण्य दैवते कहाण्यामंध्येही 
अग्रमानाने वावरताना प्रदसतात. अथात् कहाण्यािंा उर्म व्रतप्रवधींच्या संदभात प रािानंा समोर ठेवनू 
िंाला, म्हिून ष घ द्र देवतानंा त्यात फारसा थारा नाही. म्हसोबा-िेडोबा-प्रबरोबासंारखे लोकदेव आप्रि 
जाखाई-जोखाई, काली, यमाई यासंारख्या देवतािंा वावर इथे नाही. उलट या सवग ष घ द्र देवानंा ज्यानंी 
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आपल्यात सामावनू घेतले ते उच्च संस्कृतीिे प्रशव-प्रवष्ट्िूसारखे देव आप्रि अंबा, र्ौरी, धप्ररत्री यासंारख्या 
देवता यािंा इथे बप्रडवार आहे. 

 
प्रशव-प्रवष्ट्िूप्रशवाय इथे सूयग, र्िेश, प्रशवपंिायतन (फक्त सूयाऐवजी नंदी), शनी, र्िपती, सप्तषी 

यािंीही पूजा आहे. काही देवतािंी नोंद मात्र प्रवशषे करायला हवी. त्यापैकी एक म्हिजे नार्! नार् हा 
लोकसंस्कृतीने नानाप्रवध रूपातं आपल्या सवग आप्रवष्ट्कारामंध्ये प जलेला प्रदसतो. प्रतच्या लेखी तो आप्रदप रुष 
आहे. कहािीतल्या स्त्रीने त्याच्याशी बंधू म्हिून नाते जोडलेले प्रदसते. ही कथा नार्पूजेिे स्पष्टीकरि 
मार्ाहून देिारी असली, तरी म ळातले नार्पूजेिे व्रत मात्र आपल्या नार्पूजेच्या आप्रदम धारिेतून जन्मलेले 
व्रत आहे, हे नक्की. 

 
श क्रवारच्या कहािीतली प्रजवती आप्रि षष्ठी याही बालग्रहि. म लािे रष घि करिारी सटवी उफग  

प्रजवती आप्रि त्यािे भष घि करु पाहिारी षष्ठी यािंा िंर्डा इथे आहे. एकाि देवतेिी, भयकारी आप्रि 
कल्यािकारी मातेिी रुपे (terrible mother and loving mother) इथे प्रदसतात. 

 
आप्रदत्य-रािूबाईच्या कहािीतली रािबूाई तर अभ्यास करिाजोर्ी देवता आहे. ही रािूबाई कोि 

समजायिी, असा िश्न झि. र्. कव्येनी उपग्स्थत केला आहे. ही खरे तर सूयगपत्नी आहे. प रािातंरीिी 
सूयगपत्नी राज्ञी प्रहिे लौप्रकक नाव रािूबाई. इरािी सूयोपासकाचं्या, सूयाच्या अन िरावरुन-‘रश्न’ वरुन 
भारतीयानंी राज्ञी हे नामरुपातंर केले. प ढे राज्ञीिी ही रािूबाई िंाली. 

 
ही रािूबाई, रन बाई, रादंलदेवी म्हिजे भदेूवीि आहे. प्रतिी पूजा सौराष्ट्र, खानदेश, काश्मीर 

इत्यादी भार्ात केली जाते. सूयग आप्रि भमूी यािंा पप्रतपत्नी-संबंध आपि मानलाि आहे. तेव्हा आप्रदत्याच्या 
या रािबूाईिे मूळ रूप भदेूवीिे आहे, यात नवल नाही. 

 
प्रशळासप्तमीच्या कहािीत शीतलेिा उल्लखे आहे. शीतला ही बालग्रहापंकैी एक देवी, हे 

आपल्याला माहीत आहे. आजही अवसे-प नवलेा, म लाचं्या आजारपिानंतर, प्रवशषेतः र्ोवर झकवा देवी 
आल्यानंतर प्रस्त्रया शीतलेिी पूजा करतात आप्रि म लािें रष घि करण्याप्रवषयी प्रतला िाथगना करतात. 
प्रशळासप्तमीच्या कहािीिा संबंध प्रनमाडी भाषेतल्या कहािीत जसा ि कीने प्रशळे अन्न खाण्याशी जोडला 
रे्ला आहे, तसा तो नसून ती शीतलेशी संबपं्रधत आहे. आपल्याकडच्या कहािीतही बळी प्रदलेल्या लहान 
म लाला शीतलादेवीने प्रजवतं केल्यािे जे स्पष्टीकरि आहे, ते शीतलेच्या बालग्रहरुपाशी पूिग स संवादीि 
आहे. 

 
प्रपठोरीच्या कहािीतही प न्हा बालग्रहािाि संबधं येतो. 
 
साती आसरा काय झकवा िौसष्ट योप्रर्नी काय, या मूळच्या लहान म लाचं्या संबधंातल्याि देवता. 

त्यािें इष्टाप्रनष्ट घडविाऱ्या. ब्राम्हिाच्या स नेिी मेलेली लहान म ले प्रजवतं िंाल्यािी ही कहािी आहे. साती 
आसरा ब्राम्हिाच्या स नेला िौसष्ट योप्रर्नींिी पूजा करायला सारं्तात आप्रि त्या व्रतािे फळ म लेबाळे 
दर्ावत नाहीत, स खासमाधानात राहतात, असे स्पष्ट करतात. 
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ताप्रमळनाडूमधील प रािकथा, बंर्ाल, र् जरात, उत्तरिदेश झकवा कनाटकात ििप्रलत असलेल्या 
लोककथा आप्रि कहाण्या याचं्या कथनािी एक प्रवप्रशष्ट पध्दत आहे. हे लयबध्द र्द्य आहे आप्रि त्यािे 
कथन शब्दािें िंोके घेत, कमी अप्रधक स्वराघात करीत केले जाते. केवळ महाराष्ट्राति नव्हे, तर इतर 
िातंातंही प्रस्त्रया कहाण्या सारं्तात. 

 
कहाण्यािें हे र्द्य म्हिजे पद्याच्या सीमेवरिे र्द्य आहे. त्याला स्वतःिा एक ताल आहे. 

त्याच्यातूनि तो उर्वतो आप्रि त्याला पद्याच्या सीमेवर पोिवतो, असा एक ताल आहे. हा र्द्याच्या पप्ररप्रित 
सीमा ओलाडंतो आप्रि तरीही ते र्द्य हे र्द्यि असते, पद्य नसते. 

 
उपप्रनषदािंी शलैी अशी आहे. त्यातले र्द्य हे इतक्या िभावी तालाने भारलेले र्द्य आहे की, 

अपप्ररप्रित मािसाला िथम वािनातही त्यातला ताल उमर्ून यावा. ‘माऽ प्रत िश्नेन र्ार्ी शीषगस्ते...’ 
सारखा साधा उच्चार पहा झकवा ‘आत्मा अरे वा द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः प्रनप्रदध्याप्रसतव्यः ।’ सारखे उद र्ार 
पहा. हे र्द्य पद्यापेष घाही जास्त यंदशक्तीने आपूप्ररत आहे. उपप्रनषदािंी ही तालबध्द र्द्यशलैी 
लोकवाङ् मयाच्या धाटिीवर संस्कार करुनि प्रनमाि केली रे्ली, असे द र्ाबाई भार्वतािें मत आहे. 
तालबध्द र्द्यप्रवषयीच्या आपल्या प्रनतातं स ंदर प्रवविेनात त्या म्हितात : 

 
“लोककथा सारं्ताना वापरलेल्या प्रवप्रशष्ट धाटिीतून हे अशा िकारिे (औपप्रनषप्रदक) र्द्य 

जन्माला आले असले पाप्रहजे, यात संशय नाही. उपप्रनषदािें वाङ् मय हे श्राव्य वाङ् मय... श्राव्य 
पप्ररिामावंरि श्र तीिे साफल्य अवलंबून असल्याम ळे हा प्रवप्रशष्ट लोकप्रिय पारंपप्ररक र्द्यािा साज 
उपप्रनषदानंी आत्मसात् केला असावा... उपप्रनषदातं तत्त्वझितनाला महत्त्व असून ते उत्स्फूतगपिे 
सारं्ण्यािी लकबही प्रदसून येते. यासाठी शलैीिा अनलंकृत डौल आप्रि वरे्घनता हस्तर्त होिे आवश्यक 
होते. परंपरार्त र्द्यकथनाच्या प्रवप्रशष्ट धाटिीवर संस्कार करुन उपप्रनषदानंी आपली शलैी बनवली, असे 
जर यावरुन अन मान काढले, तर ते वावरे् होिार नाही.” 

 
द र्ाबाईंनी ज्या पारंपप्ररक र्द्यातून उपप्रनषदािंी शलैी प्रनमाि िंाली, असे म्हटले आहे, त्या 

पारंपप्ररक र्द्याशीि कहािीिे नाते आहे, आप्रि कहािीत सामावलेल्या तालतत्त्वािा प्रविार करताना 
आपल्याला अपप्ररहायगपिे उपप्रनषदािंीि आठवि होते, यािे कारिही हेि आहे. 

 
कहाण्यािंा ताल हा स्वयभं ू ताल आहे. उदा. ‘प्रनमगळ मळे उदकािे तळे. स विािी कमळे, 

प्रवनायकािी देवळे-रावळे. मनिा र्िेश मनी वसावा, हा वसा कधी घ्यावा, श्रावण्या िौथी घ्यावा, माही 
िौथी संपूिग करावा.’ ही र्िपतीिी कहािी पहा. 

 
‘हा वाडा कोिािा? हा ह डा कोिािा? ही तोरि,ं ही झशपिं, या रारं्ोळ्या, ही अंर्ि.ं’ झकवा- 
 
‘संपत शप्रनवारी आपला एक म लर्ा आला. म्हिू लार्ला, आई, आई, न्हाऊ घाल. माखू घाल. 

सून म्हिाली, बाबा, बाबा घरात तेल नाही. त ला न्हाऊ कशानं घालू?’ ही शप्रनवारिी कहािी पहा. 
र्द्याच्या स्वयंभ ूतालािा हा प्रकती र्प्रतशील आप्रवष्ट्कार आहे ! 
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द र्ाबाईंनी उपप्रनषदाबंाबत बोलताना म्हटले आहे. ‘पाषािातून अमर कलापूिग िप्रतमा घडून यावी, 
त्यािमािे िायःरुष घ असलेल्या र्द्यमय वािीिी उत्स्फूतग घडि आहे. र्द्यापासून उंिावलेल्या एका अतक्यग, 
नादमय तालाग्न्वत स्वरात ही विने प्रवलीन िंाली आहेत. पद्यही स्थूल वाटाव,े असे तरल र्द्य या अमर 
गं्रथात पेरलेले आढळते.’ 

 
कहािीिे नाते याि यादंसी वािीशी आहे; याि वरे्सघन तालाशी आहे. 
 
ऋज ता आप्रि सरलता ही कहाण्याचं्या भाषाशलैीिी वैप्रशष्ट्ये आहेत. योटी योटी वाक्ये. एक 

वाक्य न सते आपले संपत नाही, की द सरे न सते स रु होत नाही. या वाक्यातून त्या वाक्यात एक स ंदर 
िंोका असतो. क ठे तो मंद असतो. क ठे जोरात जातो. क ठे भ ईला टेकून येतो. 

 
या तालािा स ंदर डौल पेलिारी वाक्यरिना, ही खास कहाण्यािें आप्रि लोककथािंी संपत्ती आहे. 
 
‘काय र् बायानंो, कसला वसा वसता, तो मला सारं्ा.’ 
 
‘त ला रे वसा कशाला हवा? उतशील, मातशील, घेतला वसा टाकून देशील.’ 
 
‘उतत नाही, मातत नाही, घेतला वसा टाकत नाही.’ 
 
अशी संभाषिािी तऱ्हा. 
 
श्रीमंती थाटािें विगन कसे? ‘... रत्नजप्रडत खाबं िंाले. हंड्ािं बंर लार्ली. दासी बटकी वावरु 

लार्ल्या.’ अशा, एवढ्यात तपप्रशलािे. बस्स ! 
 
‘आटपाट नर्र होतं. प्रतथं एक राजा होता. राजाला सात म लरे्, सात स ना,’ एवढाि उल्लखे. 

प्रक्रयापदािंी र्रज सरलेली. 
 
‘िारी सोमवारी हाक ऐकली. जेवती ताटं ढकलून प्रदली. रत्नानंी भरलेली सोन्यािी िंाली. ती 

मला देवानं प्रदली.’ असे िास साधलेले. 
 
योटी वाक्ये आप्रि िासय क्त रिना यामं ळे ही शलैी नेहमीच्या र्द्यापेष घा वरे्ळी होते. सरलता आप्रि 

स श्राव्यता ही प्रहिी वैप्रशष्ट्ये. ‘आटपाट नर्र होतं.’ एवढाि ित्येक कहािीिा लहानसा िस्ताव. ठरीव 
स्थलकालािी बधंनं सैल करिारा. िासय क्त. आप्रि शवेटही ठरलेला, कहािीिी साथगकता सारं्िारा. ‘ही 
साठा उत्तरािी कहािी पािा उत्तरी स फळ संपूिग,’ एवढाि. क ठेही अवास्तव विगनािा सोस नाही, की 
उपदेशािे अवबंडर नाही. कोि कोिाशी बोलते आहे, यािा िस्ताव नाही, की उपसंहार नाही. प्रवशषेिािंी 
खैरात नाही. उपमा अलंकारािंा अवजड सोस नाही. प्रकत्येकदा प्रक्रयापदेही नाहीत. कोि बोलतेय्, 
क िाला सारं्तेय, हे आपि आपले समजून घ्यावे. नायपूिग कथनाच्या ओघात ते सहज समजतेही. 
बोलीिा अकृप्रत्रम प्रजवतंपिा आप्रि तालािे रमिीय सौंदयग त्यात आहे. ही शलैी म्हिजे र्द्य वाङ् मयािा 
एक अव्याजमनोहर नम ना म्हिायला हवा. कहािी सारं्िे हे एक िकारिे कथननायि आहे. 
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कहाण्यािंा प्रवस्तृत, तपशीलवार अभ्यास आिखीही प्रकती तरी वाटानंी करण्यासारखा आहे. 
त्यािी र्रज आहे. श क्रवारच्या कहािीिा आप्रदबधंात्मक प्रविार काय झकवा आप्रदत्य-रािूबाईिा 
दैवतशास्त्रीय अभ्यास काय, लोकसाप्रहत्याच्या अभ्यासकाचं्या दृष्टीने महत्वािा प्रवषय आहे. 

 
कोित्याही लोकाप्रवष्ट्कारािे भावनात्मक रीतीने अवास्तव कौत क करिे आप्रि केवळ ज ने म्हिून 

आध प्रनक फॅशनसाठी त्याला सोने म्हििे हे प्रजतके र्ैर, प्रततकेि, अभ्यासािी नाना दालने ख ली असताना 
ठरीव मार्ापलीकडे न जािेही र्ैर आहे. कहाण्या काय, झकवा त्यासंारखे लोकससं्कृतीतले इतर 
वाङ् मयिकार काय, नव्या दृष्टीच्या अभ्यासकासंाठी हे माप्रहतीिे साठेि आहेत. त्याचं्या अभ्यासािी बरीि 
षे घते्र द लग प्रष घत वनासंारखी अस्पृष्टि उरली आहेत. उिीव आहे ती अभ्यासकािंी. 

 
◈ ◈ ◈ 
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११. लोकससं्कृतीतील भूमीणवियक धारिा 
 

-डॉ. शैला द्वा. लोणहया 
 

स्त्री आप्रि भमूी याचं्यातील अन बधं आप्रदकाळापासून मानवी मनात रुजला असून तो जार्प्रतक 
स्तरावर आढळून येतो. स्त्रीत असिाऱ्या सजगनशक्तीबद्दल आप्रदमानवाला नेहमीि उत्स कता, आकषगि, 
भय आप्रि प्रवलष घि आदर वाटला आहे. जर्ातील सामान्यपिे सवग समाजात ‘भमूी’ ही देवता महामातेच्या, 
जर्न्मातेच्या रूपात अवतरताना प्रदसते. एस्टेणनयन धमान सार भमूाता ही जन्म आप्रि मृत्यूवर सत्ता 
िालवते. तर, चीन मध्ये भमूातेिा संिदाय वृष घ देवताशंी संबंधीत आहे. सी वरँ् नो ही त्यािंी भमूाता. टाओ 
संिदायातील येन हे स्त्रीतत्त्व भमूीरूप मानले होते. णिणनश दैवतकथातं अक्का (AKKA) तर पेरूत ‘ममा’ या 
भदेूवता मानल्या. इगं्लड मधील प रूषिधान दैवताप्रवकल्पनातही ‘महामाते’ ला महत्व होते. गॅणलक लोक 
सवग देवता ‘दान ’ नावाच्या भमूातेपासून प्रनमाि िंाल्या असे मानतात. स्त्री आप्रि भमूी याचं्यातील अन बंध हे 
एक जार्प्रतक प्रमथक (Myth) आहे. त्यािी आधारशीला उभयतातं असलेली ‘सजगनशक्ती’ हे आहे. या 
संदभात लोकससं्कृतीिे अभ्यासक मा. रा. झि. ढेरे आप्रदमातेच्या स्वरूपात िकाश टाकिाऱ्या ‘लज्जार्ौरी’ 
या गं्रथात नोंदप्रवतात. स्त्री आप्रि भमूी याचं्या सजगनशीलतेच्या समानधार्ममत्वाम ळे त्याचं्यातील एक 
अप्रभन्नतेिा, नव्हे एकतेिा प्रवलष घि र्ूढ आप्रि दैवी भावबधं िािीन मानवाच्या मनःसृष्टीत दृढावलेला होता. 
स्त्री हे मातृरूपािे व्यप्रष्टरूप आहे तर पृथ्यवी हे त्यािे प्रवराट समप्रष्टरूप आहे. या सजगनशीलतेच्या आझदबधंातून 
भारतीय परंपरेने भमूीला ‘महामाता’ मानले आहे. तर मातृत्वािा अप्रधकार असलेल्या स्त्रीतील ‘मातृत्व’ 
सवगश्रेष्ठ मानले. एखादी स्त्री ित्यष घ माता िंाली नाही तरी. 

 
मािसाच्या जर्ण्यािा कें द्रझबदू जप्रमनीतून प्रनमाि होिारे धान्य, कंदम ळे, फळे, पश धन हा होता. 

भमूीिी सजगनष घमता वाढली तर धनधान्यािी समदृ्धी प्रनमाि होते व मािसािे जर्िे स खकर होते. ही 
समृद्धी प्रनमाि करण्यासाठी मानवी श्रमािी, म्हिजेि कष्टकरी हातािंी र्रज असते. यािी जाि आप्रद 
मानवाला होती आप्रि मानवी धन. . श्रम करिारे हात प्रनमाि करण्यािी ष घमता स्त्रीत असते. या दोहोतील 
सजगनतेिी ‘उजा’ हा मानवाच्या प्रनरीष घिािा आप्रि क तूहलािा प्रवषय होता. आप्रदमानवाने ही सजगनउजा 
वाढप्रवण्यासाटी प्रवप्रवध ियोर् केले. त्यातूनि मानवािा िाथप्रमक ‘यातुप्रधान धमभ’ प्रनमाि िंाला. 

 
यात प्रवदे्यिे शास्त्र ब प्रद्धवादाला पटण्यासारखे नसते. वन्य लोकाचं्या प्रवधीत. . धमात भ्रातंी जरूर 

आहे. पि प्रतला वास्तवािा आधार असतो. ितीकािंा वापर करून त्यािंारे सामाप्रजक र्रजा व साम दाप्रयक 
प्रहतसबंध व्यक्त केले जातात. त्यात संभवनीय र्ोष्टी र्पृ्रहत धरल्या जातात. या सदंभात लोकधमाच्या 
अभ्यासक दुगा भागवत प्रलप्रहतात ‘संभवनीयता हे जादूप्रवदे्यिे िम ख उप्रद्दष्ट, जादूप्रवदे्यिे म ख्य िकार दोन. 
या दोनही िकारात प्रक्रया व प्रक्रयेमार्िे तत्त्व यानंा िाधान्य असते. पप्रहला िकार ‘सहान भावात्मक’ 
जादूप्रवद्या तर द सरा िकार ‘समानोत्पप्रत्तक’ जादूप्रवद्या. म्हिून म्हटले जाते की जादू हे मानवाचे प्राथणमक 
णवज्ञान होते. 

 
स्त्री व भमूी यािें नवप्रनर्ममती करण्यािे सामथ्ययग जािनू, त्याने काही प्रनप्रित स्वरूपािे ठोकताळे 

बाधंले होते. यालाि फे्रझर स्युडो सायन्स असे म्हितो. या दोनही िकारच्या जादूप्रवदे्यवर आधाप्ररत असे 
प्रवधी भमूीिी स फलनशक्ती वाढावी यासाठी कृप्रषकमात प्रनमाि केले. उदा. पावसाळ्यातील नाि. दुगाताई 
भागवत या संदभात नोंदप्रवतात की प्रिंम्मा, फ र्डी या खेळािें मूळरूप असेि असले पाप्रहजे. प्रवश्वातील 
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सवग वस्तंूमध्ये ‘असू’ ही शक्ती असते. ती भूमी व स्त्रीत प्रवशषे करून असते. ही शक्ती वाढल्याम ळे 
त्याचं्यातील प्रनर्ममती करण्यािी स फलन शक्ती वाढते आप्रि हे सामथ्ययग सामपू्रहक कृतीतून, सामपू्रहक 
मंत्रर्ानातून वाढप्रवता वा कमी करता येते, अशी श्रद्धा िाथप्रमक कृप्रषजीवन जर्िाऱ्या मानवसमूहात होती. 
या सामूप्रहक कृतीत प्रस्त्रयािंा सहभार् असे, झकबह ना त्यािंीि िम ख भपू्रमका असे. उदा. पाऊस पडावा 
म्हिून प्रववस्त्र स्त्रीच्या देहाभोवती लतावलेी र् ंडाळून, प्रतच्या माथ्ययावर सग्च्यद्र जलक ं भ देऊन प्रतिी 
प्रमरवि क काढतात. अशाि एका यात्वात्मक प्रवधीिे विगन बािभट्टाच्या हषगिप्ररत्रात आहे. रािी 
प्रवलासवती प त्रिाप्तीसाठी प्रवप्रवध िकारे साधना करीत असते. त्यात कृष्ट्िित थीच्या प्रदवशी रात्री 
सावगजप्रनक िौकात यंत्रपूजा करून ननन स्नान केल्यािा उल्लखे आहे. सूयगप्रकरिे व जलवषावाम ळे 
भमूीिमािे स्त्रीही स फप्रलत होते, अशी श्रद्धा आजही वन्य समाजात आहे. 

 
आजच्या लोकससं्कृतीतील भमूी प्रवषयक धारिािंा शोध घेताना वन्य समाजातील आप्रदवासींच्या 

लोकोत्सवािंा अभ्यास महत्त्वािा ठरतो. बह ताशंी आप्रदवासी जमातीत धरतारी-धप्ररत्री, किसरी-धान्य, 
नारन-पाऊस या तीन देवािंी म ख्यत्व ेआराधना होते. आराधनेच्या वळेी नृत्य करताना सामूप्रहकपिे र्ायले 
जािारे एक र्ीत. 

 
घेना र्ायल्यारे आप धरतारी देवा ऽऽ 
घेना र्ायल्यारे आप धरातरे देवा ऽऽ 
घेना र्ायल्यारे आप किसरी देवा ऽऽ 
घेना र्ायल्यारे आप किसरे देवा ऽऽ 
 
महाराष्ट्रातील आप्रदवासीिे सि बह ताशंी भाद्रपद व िैत्रात येतात. 
 
आप्रदकाळातील लौप्रकक जीवनात या यात प्रवधींना महत्वािे स्थान होते. त्यात ‘ईश्वर’ या 

संकल्पनेला स्थान नव्हते. इष्ट कामनेिे कल्पनासृष्टीत साष घातीकरि करून, फळ प्रमळप्रवण्याच्या दृष्टीने 
वातावरि प्रनर्ममती करिे हे यात प्रवधींमार्ील तत्व होते. 

 
“Enacting in fantacy the fulfillment of the desired reality” 
 
याि यात प्रवधींना स फलीकरि प्रवधींिे स्वरूप िाप्त िंाले. क माप्ररका वा प त्रवती स्त्रीकडून पेरिी 

करून घेिे, िंाडे लाविे, प त्रवती स्त्रीिा प्रतच्या बाळासह पाण्यासाठी बळी देिे, पाऊस पडावा म्हिनू रात्री 
शतेात जाऊन ननननृत्य करिे आदी प्ररवाज रूढ िंाले. 

 
िथमावस्थेतील मानवाने स्त्री आप्रि भमूी याचं्यातील साधम्यग आप्रि साहियग याबाबत केलेल्या 

प्रनप्ररष घिािा अंदाज वषान वषग िालत आलेल्या लोकपरंपरातूंन - सि, व्रते, तत्संबंधी प्रवधी, उत्सव 
इत्यादींतून आपल्याला येतो. त्यातून लोकपरंपरेतील भमूीप्रवषयक धारिा, प्रस्त्रयािंी उत्सवातील 
सामपू्रहकता, त्यातील नृत्यात्मक हालिाली, त्या र्ीतातील आप्रदम अशी प्रवप्रशष्ट लयीतील स्वर रिना 
यातंील अत्यन्त स्वयंभ ूआप्रि प्रिवट अन बधं लष घात येतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भमूी स फप्रलत करण्यािे प्रवधी स्त्रीकडे असत. भारतीय आप्रदसमाजािा शतेी हा िम ख उद्योर् होता. 
ती त्यािंी जीवनवृत्ती होती. जीवनाच्या िथमावस्थेत असलेल्या मािसाला प्रनसर्गप्रक्रयामंार्िा 
कायगकारिभाव उलर्डलेला नव्हता. प्रनसर्गशक्तीच्या मारे् इश्वरीिेरिा असल्यािी कल्पनाही स्फ रलेली 
नव्हती. मात्र पाऊस पडल्यावर मातीतून प्रहरवाई बहरते तसेि स्त्रीलाि मूल होते हे त्याला प्रनरीष घिातून 
उमर्ले होते. झसधू ससं्कृतीच्या उत्खननातून मातृसते्तिे व देवी संिदायािे महत्वािे दूव े प्रवप ल िमािात 
हाती आले. स्त्रीिे फाकलेले पाय, प्रतच्या जननेंप्रद्रयेतून वनस्पती उर्वली आहे. अशा म द्रा सापडल्या 
आहेत. सवगप्रवश्वािे पोषि करिारी वनस्पतीसृष्टी जर्न्माता भमूीच्या देहातून प्रनमाि होते, हे या िप्रतमेतून 
स िवायिे आहे. माकंडेय प रािातील देवीमहात्म्यात देवी प ढील उद र्ार काढते, ‘हे देवहो जीवनावश्यक 
अशा वनस्पतीसृष्टीच्या साहाय्याने मी सवग प्रवश्वािे धारि पोषि करीन. ‘आत्मदेह सम द भव’ त्याम ळे मला 
शाकंबरी हे नाव िाप्त होईल.” शाकंबरीिे नवरात्र मार्गशीषात मोठ्या िमािावर महाराष्ट्रात साजरे होते. 

 
शतेीिा शोध स्त्रीने लावला. क ं भ. . . घट तयार करिारी स्त्री होती. क ं भ र्भाशयािे ितीक आहे. 

क ं भ मातीिा असतो. भारतातील अनेक लोकोत्सवातूंन क ं भािी ितीकात्मक पूजा होते. जी स्त्री माता असते 
प्रतला भमूीच्या स फलनाशी जोडलेल्या सि, उत्सव, व्रते, कृप्रषकमात प्रवशषे मान असतो. वैप्रदक आयेिी 
जीवन पध्दती र्ोपालक आप्रि प रुषिधान होती, तरीही त्याचं्या देवता मात्र स्त्रीरुपी होत्या. र्ोप्रभल व 
पारस्कर सूत्रात उवगरा, सीता, यजा, अनघा, अरदा, भतूी, समा इत्यादी कृप्रषदेवतािंा उल्लखे आला आहे. 
वैप्रदक काळात भमूी स फप्रलत करण्यािे प्रवधी स्त्रीकडे होते. ‘वदेातंील प्रस्त्रया’ या गं्रथात डॉ. मध कर अष्टीकर 
नमूद करतात की, अर्स्ती ऋषी फार आळशी होते. त्यािंी पत्नी लोपामुद्रा प्रहने पतीच्या हातात फावडे 
देऊन त्यानंा शतेीतील कामात र् ंतप्रवले. मुद गलानी ही स्त्री उत्तम नारं्र िालवीत असे. बैलाच्या जार्ी 
स्वतःला र् तंवनू ती नारं्र िालवी. 

 
पेरिी करण्यापूवी ‘वाफ धावनी’ नावािा प्रवधी केला जाई. कृप्रषकमात मारं् समाजाला प्रवशषे 

महत्व असे. या प्रवधीपूवी मारं्ाला म हूतािी प्रवडास पारी प्रदली जाई व मापं्रर्िीिी ओटी भरली जाई. 
आषाढात मारं् स्त्रीला व्रतस्थ बसवनू प्रतला नव े ल र्डे नेसवनू मरीआईच्या देवळापासून वशेीपयगन्त 
प्रमरवि कीने नेत. प्रतच्या डोक्यावर पाटी प्रदली जाई. त्यात लोक धान्य टाकीत. मारं् स्त्री ही भमूी स्वरुपा 
मानून प्रतिी ओटी पेरिीपूवी भरण्यािी ही िथा भमूीच्या स फलीकरिाशी प्रनर्प्रडत असली पाप्रहजे. ‘रेि ’ 
म्हिजे मातीिा कि. परश रामानी रेि केिा प्रशरच्येद केला. प्रतला प्रजवतं करताना, आई रेि के ऐवजी मारं् 
स्त्रीिे प्रशर धडावर बसवले अशी प्रमथक कथा आहे. फे्रजर या संदभात नोंदवतो, ‘A fruitful woman makes 
plants fruitful’ स्त्रीला शतेात प रा, त्यातून भरपूर धान्य येईल ही myth जर्भर आहे. 

 
मानवी जीवनािा प्रवकासि शतेीच्या जोडीने िंाला. अन्न ही जीवनािी महत्वािी िेरिा होती. अन्न 

प्रनमाि करिाऱ्या भमूीिी उपासना आप्रि पूजा िािीन भारतीय समाजाने प्रवप्रवध रुपातूंन केली. त्यासाठी 
सामपू्रहक िाथगना केल्या. अन्न ही मलूभतू समस्या होती. यंद, वािी, समूहर्ान यािारे यात्वात्मक सामथ्ययग 
प्रनमाि होते व त्यातून प्रवपूल धान्य प्रपकते अशी श्रद्धा मानवात प्रनमाि िंाली आप्रि ओतिोत रुजली. 
आजच्या अथाने ‘धमग’ ही सकंल्पना मानवी मनात रुजली नव्हती. मानवाच्या जन्मास प रुषही कारि असतो 
या बाबत जोपयगत आप्रदम लोकसमूहाच्या मनात साशकंता होती, अज्ञान होते. तो पयगन्त प्रवश्वाच्या आप्रि 
जर्ातील जीवनपयोर्ी पदाथेच्या उत्पत्तीिे कारि ‘मातृत्वात पाप्रहले रे्ले. मातृत्वातील सजगनशक्तीिे 
उन्नयन होऊन ‘आप्रदमातेिी’ संकल्पना प्रनमाि िंाली. जीवन व्यवस्थेिे कें द्रही सजगन करिारे ‘मातृत्व’ 
होते. आप्रदमानवािी स फलाम भमूीवर . . प्रनर्ममती करिाऱ्या मातृत्वावर अपार श्रद्धा होती. समाजािे 
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प्रनयमन स रु िंाले. बाधंिी िंाली. त्यावळेी सजगन करिारी ‘स्त्री’ समाजािा िम ख घटक बनली. प्रतिी सत्ता 
समाजाने स्वीकारली. त्यातून मातृसत्ताक जीवनव्यवस्था प्रनमाि िंाली. जर्ात िारंभीच्या काळात ईश्वरािे 
पूजन आप्रदमातेच्या रूपात केलेले आढळते. इप्रजप्त मधील इणसस, ग्रीकािंी णदणमटर, रोममधील व्हीनस 
या प्रिस्तपूवग काळातील देवता समृध्दीिे ितीक होत्या. त्याचं्या पूजेशी संबंप्रधत प्रवधी धनधान्य, पश  िजा 
याचं्या प्रवप लतेसाठी असत. योनी, झलर्, स्तन हे मानवी अवयव भमूीच्या स फलनप्रवधीिे ितीक मानले 
जात : त्यािंी पूजा केली जाई. 

 
भारतीय संस्कृती जर्ातील अप्रतिािीन संस्कृतींपकैी एक आहे. येथेही मातृसत्ताक जीवनव्यवस्था 

होती आप्रि योनीपूजेिे ििलन होते. पृथ्यवीला ‘महानननी’ असे संबोधले आहे. सजगन िप्रक्रयेत ‘स्त्रीतत्व’ 
ित्यष घ प्रक्रयाशील असले तरी अित्यष घप्ररत्या ‘प रुषतत्व’ बीज व सलील रूपाने सजगनात सहभार्ी असते 
यािी जािीव िंाल्यावर, प रुषतत्वािे पूजन झलर्स्वरुपात होऊ लार्ले. त्यातून ‘दैवी दाम्पत्यािंी प्रनर्ममती 
िंाली. ‘र्ौरी आप्रि शकंर’ ‘लक्षमी आप्रि प्रवष्ट्ि ’ ‘सूयग आप्रि पृथ्यवी... भमूी हे आप्रदम य र्ल आहे, ही कल्पना 
वैप्रदकानंी माडंली. ‘अश्व’ या शब्दािा मूळ अथग व्यापनशील. आप्रि व्यापनशील सूयािे ितीक अश्व. 
अश्वमेध यज्ञात पृथ्यवी म्हिजे स्त्री (राज्यािी रािी) आप्रि अश्व याचं्या समार्मािे प्रवप्रधनाय केले जाई. सूयग 
प्रकरिामं ळे जमीन िारं्ली खिली जाते. व भरभरुन धान्य, फळे देते. प्रववाहातही वधूिे श ध्दीकरि 
करण्यािा एक प्रवधी असतो. तो करताना अथवगवदेातील मंत्र म्हटला जातो. ‘महानननीिे जघन जसे श द्ध 
केले तसे प्रहिेही करा’ महानननी ही खोदल्या जािाऱ्या जप्रमनीिी आप्रि सफळ होऊ घातले त्या स्त्री 
समाजािे ितीक आहे. 

 
अप्रतिािीन झसध संस्कृती असो वा वैप्रदक संस्कृती असो. भारतीय लोकससं्कृतीत भमूी वा धप्ररत्री, 

प्रजिी उजा ‘सजगन शक्ती’ आहे, आप्रि म्हिनू ती ‘महामाता’ आहे ही धारिा र्ोंदली रे्ली आहे. तसेि 
जीवन जर्ण्यासाठी अन्न देिारी ही पूजनीय भमूाता आप्रि प्रतच्यािमािेि प्रजच्यात सजगनशक्तीिी उजा 
आहे, ती मातृत्त्व धारि करु शकिारी ‘स्त्री’ ही, भमूातेिे ितीक म्हिनू लोकमानसात पूजनीय, वदंनीय 
ठरली. या लोकधारिेिा खोलवर िभाव भारतातील व्रते, उत्सव, सि, प्रवधी यावंर िंालेला आहे. 
लोकसंस्कृतीतील भमूीप्रवषयक असलेली ही धारिा एवढी आप्रदम आहे की, आज काप्रश्मर पासून ते 
कन्याक मारीपयगन्त आप्रि िारके पासून जर्न्नाथप री पयगन्त पसरलेल्या भारतात अनेक भाषा, प्रवप्रवध 
वषेभषूा यािें वरे्ळेपि असले तरी भमूी आप्रि स्त्री याचं्यातील सजगनउजेवर आधाप्ररत व्रतोत्सवातंील 
सारखेपिा िप्रकत करिारा आहे. झकबह ना आसेतुणहमाचल पसरलेल्या भरतभूमीतील ‘राष्ट्रीय 
एकात्मतेचा’ तो प्रािकबदु आहे. 

 
स्त्रीच्या प्रवप्रवध रूपािें प्रनरीष घि करुन, भमूीही अशा रूपातूंन प्रवकसत जात प्रनर्ममतीसाठी प्रसध्द होत 

असेल, असे र्ृप्रहत मानून भमूीच्या स फलीकरिाशी जोडलेले प्रवप्रवध सि, उत्सव, व्रते, तत्संबधंीव्रते व 
त्यावळेी समूहाने आळवायिे सूर. . . र्ािी यािंी प्रनर्ममती िंाली. स्त्रीच्या कौमायाच्या तीन महत्वाच्या 
अवस्था मानल्या जातात. त्या नंतर ती ‘सजगना’ साठी प्रसद्ध होते. 

 
अष्टवषा भवते् र्ौरी दशवषाि कन्यका । 
सम्िाप्ते िादश ेवष ेक मारीत्यप्रभधीयते । 
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कन्या आठवषािी िंाली की, ती ‘र्ौरी’ होते. दहाव्यावषी कन्यका होते. आप्रि बाराव्या वषी 
क माप्ररका होते. आप्रदमानवाने प्रनरीष घिातून जािले होते की, प रुषत्व वा स्त्रीत्व पप्ररपूिग होत असताना 
सजगनेग्न्द्रयात बदल होत जातात. हे बदल ८ व्या वषापासून स रु होतात. आठव्या वषी द धािे दात पडतात. 
दहाव्या वषी प्रतच्या स्तनािंा आकार बदलू लार्तो. सवगसाधारि बाराव्या वषी प्रतला नहाि येते. 
माप्रसकपाळी स रु होते. क ं भार मातीला क ं डीिा आकार देतो. परंत  ती भाजून सवाथाने पक्व व पप्ररपूिग होत 
नाही तोवर प्रतच्यात बीज, माती, पािी, यानंा धारि करुन नवप्रनर्ममती करण्यािी ष घमता येत नाही. र्ौरी, 
कन्यका व क माप्ररका या भपू्रमकातूंन पप्ररपूिग भपू्रमकेत जाते. प्रतिी सजगन करण्यािी ष घमता पूिगत्वाला 
पोिते. 

 
भारतीय व्रतोत्सवातं क माप्ररकेला प्रवशषे महत्व आहे. कोित्याही व्रतात तयार केलेले िसादमय 

अन्न सवाष्ट्ि आप्रि क माप्ररकेला िथम प्रदले जाते. व नंतर लोक ते अन्न ग्रहि करतात. प्रजला नहाि आलेले 
नाही अशा म लीलाि र्ौरी वा कन्येला क माप्ररकेिा मान प्रदला जातो. नहाि आलेल्या अप्रववाप्रहत म लीस 
क माप्ररका म्हिनू व्रतात सन्माप्रनत केले जात नाही. म लीला नहाि आले की ‘म का नातू’ िंाला असे 
म्हितात. या नवनवोन्मेषी ऋत मतीला सन्मानाने मखरात बसवनू, पक्वान्न करुन, प्रतिी फळानी ओटी भरुन 
आनंदोत्सव साजरा केला जातो. िार प्रदवस प्रतला बाज ला बसवतात. पािी, अन्न न प्रशवता वरुन वाढले 
जाते. पािव्या प्रदवशी न्हाऊमाखू घालून प्रतला सवग व्यवहारात सहभार्ी करतात. पप्रहल्यादंा ऋत मती 
िंाल्यावर घरोघरी साखर वाटतात. कन्या ‘रजस्वला’ िंाली तरि ती ‘फळ’ धारि करु शकते. म्हिनू 
प्रतच्या रूपािा सन्मान केला जातो. राजस्थान, र् जराथ, बंर्ाल, कनाटक आप्रद सवग िातंातून िथम 
रजस्वला िंालेल्या ऋत मतीिा सन्मान र्ोड पदाथग करून, र्ािी र्ाऊन केली जातो. 

 
आज स प्रदन उर्वला प्रतला ऋत  िाप्त िंाला ॥ 
. . . . . 
मखरी सोप्रनयािे खाबं, आरसे लाप्रवले रंूद 
कािेिे जप्रडत झभर्, वरती राघू कोप्रकळा ॥ 
. . . . . 
न्हाऊ घातले ित रप्रदनी, बह त स वाप्रसनी 
फळानंी ओटी भरूनी, ऋत  िाप्त िंाला ॥ 
 

पूवी वयाच्या आठव्या वषी प्रववाह होत असे. ती सासरी असताना ऋत मती होई. त्यानंतर म हूतग 
पाहून पतीपत्नीिी भेट घडवीत. 

 
िौथ्यया प्रदशी सासू करते िौरंर्पािी 
र्ोऱ्या मालनीिी माता प्रतिी वटी आिी ॥ 
 

अप्रलकडे ग्रामीि भार्ातील म लींिेही प्रववाह ऋत मती िंाल्यानंतर होतात आप्रि ते शास्त्रीयदृष्ट्या 
योनयि आहे. परंत  या म लींच्या प्रववाहानंतर प्रतिी ऋत शातंी केली जाते व पतीपत्नीच्या मीलनास संमती 
प्रमळते. 
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अंबुवाची : सुिलन णवधी 
 

स्त्री ऋत मती िंाल्याप्रशवाय र्भगवती होण्यास योनय होऊ शकत नाही; तित् धरिीही ऋत मती 
िंाल्याप्रशवाय, ग्रीष्ट्माच्या उन्हाने श ष्ट्क िंालेली धरा अंतयामी ओलावल्याप्रशवाय. . . आद्रा िंाल्याप्रशवाय, 
नवसृष्टीिा र्भग वाहण्यास सष घम बनू शकत नाही अशी धारिा आप्रद मानवािी होती. पृथ्यवीच्या, धरिीच्या 
रजःस्वला अवस्थेिा उत्सव भारतात सवगत्र साजरा होतो. कृप्रषपराशर या कृषीशास्त्रीय गं्रथात (रिनाकाळ 
स मारे इ. स. ६ व ेते ८ व ेशतक.) पृथ्यवीच्या रजःस्वलावस्थेिा काळ व त्या काळात वज्यग करावयाच्या प्रक्रया 
यािंा उल्लेख आहे. स्त्रीच्या या अवस्थेत प रूष समार्म वज्यग मानला आहे. तित् पृथ्यवीच्या 
रजःस्वलावस्थेच्या काळात नारं्र िालविे, भमूी खििे, वखरिे वज्यग मानले आहे. आसामात ह्या 
उत्सवास अमती असे म्हितात. आषाढात तो साजरा होतो. कामाख्या हे भारतातील महत्त्वािे शक्तीपीठ 
असून तेथे सती-पावगतीिी योनी र्ळून पडली आहे. असे मानले जाते. ही देवी योनीरूप आहे. आषाढ श क्ल 
६ वा ७ पासून १० वा ११ पयगन्त अंब वािीिा काळ मानला जातो. काही प्रठकािी मातीच्या घटात धान्यबीज 
व पािी घालून ठेवतात. अंब वािी काळ संपताि बीजाकं रानंी भरलेला घट नदीत अपगि करतात. 
काश्मीरात फाल्र् न पंिमी ते अष्टमी या काळात पृथ्यवी ऋत मती होते असे मानतात. या उत्सवास 
राज्ञीस्नापन म्हितात. गुजराथेत िैत्र कृष्ट्िपंिमी ते अष्टमी हा काळ अंब वािीिा मानला जातो. बरं्ालात 
हा उत्सव आषाढ श क्ल सप्तमी ते दशमी या काळात असतो. ओणरसातील रज उत्सव ज्येष्ठािा अखेरिा व 
आषाढातील पप्रहले दोन प्रदवस असतो. त्यास रजउत्सव म्हितात. या काळात नारं्र धरिे, पेरिी, खोदिे 
वज्यग असते. क माप्ररका, नववधू अनवािी पायानंी भमूीला स्पशग करीत नाहीत. केवळ फळे खातात. एकत्र 
जमून र्ािी र्ातात. झहदोळ्यावर बसतात. केरळात उिारल मकरम मप्रहन्याच्या अखेरीस शतेीिा हंर्ाम 
संपल्यावर करतात. पप्रहल्या प्रदवशी धान्यार्ाराच्या दारानंा काटे, केरस िीिे फड लावनू बंद करतात. या 
काळात धान्य प्रवकत नाहीत. सारवि, झशपि, बार्ा िंाडिे वर्ैरे बंद असते. शतेीच्या अवजारानंा स्पशग 
करीत नाहीत. िौथ्यया प्रदवशी दारे उघडतात. टोपलीभर पाने शतेात नेऊन शतेािी भाजिी करतात. 

 
महाराष्ट्रात हा काळ श्रावि ित थी, पंिमी, षष्ठी हा असावा. नार्पंिमीच्या आदल्या प्रदवशी 

भावािा उपवास करतात. या तीन प्रदवशी जप्रमनीला द खवीत नाहीत. नार्पंिमी हा मप्रहलािंा सामपू्रहक 
उत्सव आहे. सवगजाती जमातींच्या मप्रहला एकत्र जाऊन एकमेकींिे हात हातात र् ंफून फेरातली र्ािी 
म्हितात. त्याला भुलई खेळिे असे म्हितात. ही र्ािी म्हिताना एकिरि र्ायले की, भमूीला हाताचं्या 
साखळीने स्पशग करतात. महाराष्ट्रातील नार्पंिमीिे मूळ स्वरूप ‘अंब वािी’ उत्सवािे तर नसेल ना? 

 
भमूीला स फप्रलत करिाऱ्या शक्तींिा प्रविार मानवी प्रवकासाच्या एका वळिावर आप्रदमानवाला 

स्फ रला. त्यातून सूयग आप्रि भमूी, द्यावा (आकाश पाऊस पाडिारे) आप्रि पथृ्यवी, नार् आप्रि भमूी या 
य र्लािंी कल्पना मानवाने कग्ल्पली. योनीपूजेबरोबर झलर्पूजा स रू िंाली. दैवत प्रवकल्पात प्रशव ही देवता 
झलर्रूपाने समाप्रवष्ट िंाली, तर भमूी वा धप्ररत्री ही सती वा पावगती वा प्रर्रीजा या रूपात समाप्रवष्ट िंाली. 
 
संघिभ, स्वीकार समन्वय यापंासून समरसता 
 

द्रप्रवड संस्कृती ही भारतात अत्यन्त प रातन काळापासून आहे. द्रप्रवडािंमािेि आयग, दस्य , अस र, 
दास, पप्रिन, नार् आप्रद अनेक टोळ्या, प्रनसर्ाने समदृ्धीिा वरदहस्त ठेवलेल्या भारतावर िाल करून 
आल्या. भारतािी भौर्ोप्रलक रिना एकात्मतेला नेहमीि अन कूल राप्रहली. पूवग,-पप्रिम आप्रि दप्रष घिेला 
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प्रवशाल सार्रािंी सीमा. तर, उत्तरेला पूवग-पप्रिम पसरलेला महाकाय प्रहमालय, अशी स रप्रष घत सीमा. 
स जल, स फल अशा देशातील समदृ्धीच्या मोहाने अनेकप्रवध िकारच्या टोळ्या भारतात आल्या. पि त्या 
इथेि ग्स्थरावल्या. ित्येक टोळीिी जर्ण्यािी रीत वरे्ळी होती. परंत  संघिभ, स्वीकार आप्रि समन्वय या 
तीन िप्रक्रयातूंन सासं्कृणतक एकात्मता प्रनमाि िंाली. आजही प्रवप्रवध भाषातूंन दैनंप्रदन व्यवहार करिारा, 
प्रवप्रवध िकारिी वषेभषूा पप्ररधान करण्यािी परंपरा जपिारा भारतीय समाज सासं्कृणतक समरसतेने जर्त 
आहे. १२ व्या शतकानंतर पारसी, म ग्स्लम, यह दी, प्रििन आप्रद धमािे लोक बाहेरून आले. त्यानंाही या 
संस्कृतीने स्वतःत सामावनू घेतले. अत्यन्त आर्ळ्या वरे्ळ्या पोतािी ही इन्द्रधन ष्ट्यी ससं्कृती जर्ात 
एकमेव असावी. 

 
झसध  संस्कृतीच्या उत्खननाम ळे मातृसत्ता व देवीसंिदायािे प्रवप ल द व े हाती आले. त्यापूवी 

देवीसंिदाय आप्रशयामायनर मधून आला असे मानले जाई. हा प्रसद्धातं प्रनरथगक ठरला. प्रशव आप्रि शक्ती 
ही दैवते आयगपूवग झसध  संस्कृतीत झलर् आप्रि योनी स्वरूपात पूप्रजली जात. योनी पूजा ही प्रवश्वजननीिी. . 
. . भमूीिी, प्रतच्यातील सजगनउजेिी कृतज्ञता व्यक्त करिारी पूजा होती. ज्या समाजरिनेत प रूषिधानता 
असते, प्रतथे मातृदेवतािंा प्रवकास होिेि शक्य नाही, हे मत झसध  संस्कृतीच्या उत्खननापूवीि आर. पी. 
िंदा या मानववशं शास्त्रज्ञानंी ठामपिे माडंले होते. शाक्ताचं्या कल्पनेन सार प्रवश्वािे आप्रदतत्त्व िकृती आहे. 
सजगनािी इच्या होताि प्रतने ब्रम्हा, प्रवष्ट्ि , महेश हे तीन तीन प रूषदेव प्रनमाि केले. नंतर प्रतने प्रशवाला 
प्रियकर म्हिनू स्वीकारले. प्रशवशक्ती. . . . िकृप्रतप रूष संयोर्ातून प्रवश्व प्रनमाि िंाले व ती जर्न्माता 
बनली. प्रवष्ट्ि  ही देवता वैप्रदकािंी. ती राम, कृष्ट्ि, प्रवठ्ठल या रूपातून पूप्रजली जाते. मात्र प्रशव ही 
लोकदेवता असून बह जन समाजात पूप्रजली जाते. झलर्योनी पूजा करिाऱ्या शवै शाक्तपंथािी म ळे आयगपूवग 
समाजात आहेत. त्यानंी तंत्रसाधनेला प्रवशषे महत्त्व प्रदले. या संदभात भारतीय तत्त्वज्ञानािे थोर अभ्यासक 
देवीिसाद िटोपाध्याय प्रलप्रहतात, ‘आपल्याला अन मान काढाव ेलार्ते की, वैप्रदक श्रद्धाचं्या भपूृष्ठाखालिी 
जमीन धार्ममक दृष्टीकोनातून तयार िंाली नव्हती, तर मापं्रत्रकाचं्या यात िधान दृष्टीकोनातून तयार िंाली 
होती. भमूी व स्त्रीतील सजगनतेिे सामथ्ययग उभयता ंअसलेल्या अनाकलनीय अशा जादूम ळे, ‘अस शक्ती’ म ळे 
येते. उभयतातंील यात सामथ्ययग आजही भारतीय लोकमानसात खोल रूजले आहे. झकबह ना ज्येष्ठातील 
वटपूजा, आषाढातील रानातील वृष घपूजा, श्राविातील पंिमी. . . मंर्ळार्ौर आप्रदव्रते व उत्सव, 
भाद्रपदातील र्ौरी आप्रि र्िपती उत्सव (र्ि समाज मातृसत्ताक होता.), आप्रश्वनातील नवरात्रोत्सव, . . 
हे सारेि उत्सव भमूीच्या स फलनशक्तीच्या समृद्धीशी जोडलेले आहेत. 

 
भारतात ग्स्थर होताना वैप्रदक आयेनी कृषीप्रवषयक मंत्रतंत्र, प्रवधी यािंा स्वीकार केला. अथवगवदे, 

तैप्रत्तरीय सपं्रहता, ऋनवदे यातं कृषीप्रवषयक मंत्र आहेत. उदा. अिैमा णदव्यः कृणिणमत् कृशस्व । 
(१०·३४·१३)- फाशानंी द्यतू खेळू नकोस. शतेी कर. 

 
गोपालक आयांनी कृणितंत्राचा स्वीकार केला 
 

कृप्रषवृगप्रष्टयगजमानाय कल्पताम् (तै. ब्रा. ३·१·२) यजमानािी शतेी स फल होवो. शतेीस आवश्यक 
असा पाऊस पडो. 

 
ऋनवदेात भमूीरुपी देवता सीता प्रहिी िाथगना केली आहे. 
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अवेप्रि स भरे् भव सीते वदंामहे 
यथा नः स भर्ाप्रस यथा नः स फलासप्रस ॥ 
 

(हे भानयशाप्रलनी सीते इकडे आर्मन कर. आम्ही त ला वदंन करतो. कारि तेिे करुन तू आम्हाला 
भानयदाप्रयनी होतेस) 

 
स्त्री आप्रि भमूी याचं्या साधम्यातून कृप्रषयात  प्रवज्ञान (Agri-magic) प्रनमाि िंाले. भारतातील 

सासं्कृप्रतक इप्रतहासातील फार मोठा कालखंड कृप्रषयात  प्रवज्ञानाने व्यापलेला आहे. भमूीच्या 
स फलीकरिाशी प्रनर्प्रडत सिातंील स्त्रीिधानता ही लोकमानसातील भमूीप्रवषयक धारिेशी जोडलेली 
आहे. र्ौरी हे भमूीिेि रुप. िैत्र भाद्रपदातील र्ौरीिी पूजाही कृषी लक्षमीिी पूजा आहे. कोकिातील र्ौरी 
वा वऱ्हाड मराठवाड्ातील लक्षमींिा सि, त्यातील र्ीते यातूंन स्त्रीला प्रनसर्ग आप्रि पयावरिाबद्दल 
असलेली स्वयंभ ू जािीव प्रदसून येते. जीव जन्माला घालतानंा सोसाव्या लार्िाऱ्या यातना, तो जीव 
बीजापासून पप्ररपक्व होऊन पूिावस्थेत येण्यासाठी लार्िारा कालावधी, त्या काळात स्वतःिे रक्त, श्वास, 
अन्न, यातूंन ह्या जीवािे कराव ेलार्िारे पोषि या र्ोष्टींिा प्रतला अन भव असतो. प्रतिे प्रनसर्ाशी स्वयंभ ू
नाते असते. र्ौरी प्रवसजगनािे वळेी प्रतला प्रविारतात. 

 
आज र्ौरी जाशील ती कधी र्ौरी येशील 
पाऊस पडे, र्ंर्ा भरे येईल मी भादव्यात. . . 
पडवळीच्या फ लावंरुन येईन मी तळपत 
पाि पडवळं काढा माझ्या हौशाकरवी. . . . 
 

खानदेश वऱ्हाडात भ लाबाई, भराडीर्ौर हे क माप्ररका ऊत्सव भाद्रपदात खेळले जातात. र्ौरी, र्िपती, 
भ लाबाई, या साऱ्यानंाि समाप्तीनंतर पाण्यात ब डप्रवले जाते. भमूी जशी ‘महामाता’ आहे. तशीि नदी ही 
‘लोकमाता’ आहे. साऱ्याि ज न्या संस्कृती नद्याचं्या काठानेि जन्मल्या आप्रि वाढल्या. अन्नसमृध्दी देिारी 
नदी, प्रवहीर यानंाही लोकमानसाने मातृत्वािा सन्मान प्रदला आहे. 
 

नवरात्रात लक्षमी, सरस्वती, काली या तीनही देवींिी पूजा होते. प्रदवाळीत लक्षमीिी पूजा केली 
जाते. प्रदवा हे स फलनािे, पीकभरात आल्यावर त्याच्यावर पसरलेल्या तेजािे ितीक आहे. भारतीय 
संस्कृतीत प्रदव्यालाही स फलनािे ितीक म्हिून प्रवशषे महत्व आहे. नवरात्रात, खानदेशातील कानबाई 
व्रतात लक्षम्याचं्या माडंिीत अखंड तेविारा प्रदवा महत्वािा आहे. या व्रतात उरलेले अन्न दान देण्याऐवजी 
शतेात खड्डा करुन प रण्यािी िथा काही भार्ात आहे. ऋत शातंी, न्हाि लीिा उत्सव, लक्षम्या आदी सिातं 
म रड कानोले करतात. संमदृ्धीने म रडून. . . प नःप न्हा मारे् वळून पहाव े ही श भेच्या. लक्षम्यािें म खवटे 
उतरवताना डोक्यावर अष घता ठेवनू ‘प नरार्मनायि’ असे म्हितात. 

 
एकात्मतेची वाहक, चेतक स्त्री 
 

भारतीय सि, व्रते, उत्सव ऋत िक्र आप्रि भमूीच्या स फलनाशी जोडलेले आहेत. रे्ल्या २॥ हजार 
वषेपासून मातृसते्तिा लोप होऊन प्रपतृिधान जीवनव्यवस्था भारतात दृढ िंाली. कृषीउत्पादन, वस्त्र 
प्रवििे, द नधोत्पादन यातं तज्ज्ञ असिारी स्वयपं्रसद्धा स्त्री, अबला व भारभतू िंाली. समाज व क ट ंबातले 
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प्रतिे ‘मािसू’ म्हिून असिारे स्थान संपले. भोर्ण्यािी, श्रम करवनू घेण्यािी, आदान िदान, 
देण्याघेण्यािी एक ‘वस्तू’, एवढे कृप्रत्रम व द य्यम स्थान प्रतला िाप्त िंाले. स्त्री, झनदनीय; सवगथा प्रवषमाः 
प्रस्त्रयः ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमहगप्रत।’ या रुपातूंन समाजात ग्स्थर केली रे्ली. असे असले तरी, स्त्री सासं्कृणतक 
एकात्मतेची वाहक आणि चेतक आहे असेि म्हिाव े लारे्ल. मातृसत्ताक समाज, र्िसत्ता, प्रपतृसत्ता, 
कृप्रषससं्कृती या प्रवप्रवध टप्प्यातूंन समाजाप ढे सरकत असता प रुषाने बीज पेरले तरी पोषि जननािा 
अप्रधकार स्त्रीला प्रनसर्ानेि प्रदला आहे. आजच्या भारतीय वा झहदू संस्कृतीिी समरसता वा एकात्मता, 
टोळ्यािंा, विेिा, वर्ाच्या सासं्कृप्रतक संकरातून िंाली आहे. प्रववाह संस्था अग्स्तत्वात आल्यावर स्त्रीिा 
समार्म कोित्या विाच्या व कोित्या जातीच्या प रूषाशी िंाला त्यावर संततीिा दजा ठरू लार्ला. आप्रि 
हजारो जातींच्या माळ्यािी िौमजली इमारत बाधंली रे्ली. असे असले तरी प्रस्त्रया, कृप्रषप्रवधान आप्रि भमूी 
यािें आतंप्ररक नाते दृढ असल्याने त्या, ज्या ज्या विात रे्ल्या, त्या त्या प्रठकािी त्यानंी स फलता प्रवधीिे 
‘आप्रदबंध’ नेले. त्यातूनि लोकमानसातील भमूीप्रवषयक धारिा भारतासारख्या प्रवशाल िदेशात झकबह ना 
नेपाळ, श्रीलंका, भतूान, बारं्ला देश आदी भार्ातही एकाि प्रदशनेे जािाऱ्या आहेत. ‘झहदू’ हा शब्द 
जीवनरीती व्यक्त करिारा ‘शब्द’ आहे. द दैवाने हा शब्द धमग, राजकारि, समाजकारि, अथगकारि, 
आदींिी समीकरिे माडंण्यासाठी ‘वापरला’ जातो. वास्ताप्रवक पाहता भमूी आप्रि स्त्री याचं्या स्वयंभ,ू 
सदाहप्ररत अशा अन बधंावर आधारलेल्या ‘लोकधारिा’ भारतीय एकात्मतेिा. . सासं्कृप्रतक एकात्मतेिा 
महत्वािा घटक आहे. 

 
◈ ◈ ◈ 
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१२. लोकससं्कृतीतील ग्रामदेवताचें स्वरूप व त्यामागील श्रद्धा 
 

- पाथभ पोळके 
 

न यातव इदं्र जजुवुवो न वंदना शणवष्ठ वेघाणभः । 
स शधभदयो णवििस्य जन्तोमा णशश्नदेवा अणप गुर्भ तं नः ॥ 

(ऋनवदे ७ - २१ - ५) 
 

‘हे बलशाली इंद्र, जादूप्रवद्या जाििारे (आमिे शत्रू) आपल्या नमनाने व (जादू) प्रवदे्यने आमिा 
नाश न करोत; प्रशश्नदेव आमच्या यज्ञावर मात न करोत. या शदू्र जंतंूिा नाश करण्यासाठी इदं्र सदैव 
उत्स क असतो. 

 
वरील ऋिेत आयेच्या शत्रूंच्या देवािे आप्रि धमािे विगन उपहासात्मक आप्रि शत्रूने केलेले असले 

तरी त्यातून आयेच्या आप्रि त्याचं्या शत्रूंच्या देव आप्रि धमातील फरक िटकन लष घात येतो. वरील ऋिेत 
आयेिा देव इंद्र व त्यािंा धमग आप्रि पूजास्थान असलेला यज्ञ यािंा त्याचं्या शत्रूंिे देव प्रशश्न आप्रि त्यािें 
धमग जादू याचं्याशी त लना केलेली आहे. आयग हे इंद्रािे पूजक होते आप्रि त्यािें शत्रू झलर्पूजक आहेत. 

 
यावरून भारतातील बह जन समाजािे पूवगज शवै आप्रि शाक्त धमािे होते, हे स्पष्ट होते. 

बह जनाचं्या पूवगजािें जे देव आहेत, त्याि देवानंा आजिा बह जन समाज पूजतो आहे. आयगपूवग काळापासून 
बह जनािें पूवगज, शवै आप्रि शाक्त दैवतािंी पूजा करीत आलेले आहेत. यािा उल्लखे वरील श्लोकात जो 
प्रशश्नदेवािा संदभग आहे, तो शवै आप्रि शाक्त याचं्या अन षंर्ाने आलेला आहे. शवै आप्रि शाक्त ही तंत्रदेव 
(जादूटोिा करिारे) म्हिून ओळखले जातात. शक्ती ही तंत्रािी िथम देवता असून जर्ाच्या उत्पत्ती, 
ग्स्थती आप्रि लयास शक्तीि कारि आहे, असे मानले जाते. प रुष शक्तीप ढे र्ौि असून शक्तीला जरी 
जर्ाच्या उत्पत्तीिे कायग प रूषाप्रशवाय करता येत नाही, तरीही प रुषािे स्थान र्ौिि आहे. त्याम ळे 
शाक्तपंथात ‘शक्ती’ िधान देवता व ‘प रूष’ र्ौि देवता आहे. या र्ौितेम ळे प रूष देवानंा शाक्तपंथात 
भरैवािे स्थान आहे. प्रशवही भरैवि आहे. परंत  त्यािे स्थान ‘शक्तीिा प रूष’ असल्याम ळे स्वतंत्र आहे. 
देवताचं्या अन रोधाने तंत्रगं्रथािें िाम ख्याने शक्ती, प्रशव, आप्रि भरैव या िधान देवतासंबंंधीिे तीन िकार 
कग्ल्पता येतील. ² 

 
ि. रा. देशम खानंी हडाप्पा आप्रि मोहेनजोदडो ससं्कृतीिा आप्रि ऋनवदेािा संदभग देऊन ज्या 

देवतािें विगन केलेले आहे. तेि देव आजच्या बह जन समाजािे आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीि भार्ात हेि 
देव आजही अग्स्तत्वात आहेत. 

 
हडप्पा येथे उत्खननात, सापडलेल्या खापराचं्या म द्रापंकैी एका म दे्रवर एका बाजूने डोके खाली व 

पाय वर, पाय एकमेकापंासून अलर् असलेले ननन प्रित्र आहे. प्रतच्या र्भाशयातून िंाड प्रनघाल्यािे 
दाखवले आहे. द सऱ्या बाजूस एक स्त्री जप्रमनीवर बसलेली दाखवली आहे. प्रतिे हात िाथगना करताना उंि 
करतात, तसे आहेत. जवळि कोयत्यासारखी तलवार घेतलेला मन ष्ट्य आहे. हे प्रित्र ‘पृथ्यवी’ देवतेस देत 
असलेल्या नरबळीिे आहे असे मानले जाते. द सऱ्या एका म दे्रवर झपपळाच्या दोन फादं्यामध्ये एक व्यक्ती 
उभी आहे व मन ष्ट्य बोकड धरून उभा आहे. खालच्या बाजूने बरेि लोक उभे आहेत. हे प्रित्रही पृथ्यवी 
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देवतेस देत असलेल्या बोकडाच्या बळीिे आहे असे समजले जाते. बळी देण्यात बरेि लोक भार् घेत आहेत 
हे या प्रित्रात दाखवलेले आहे. दोन्ही म द्रावंरून झसधू लोक आपल्या देवतानंा बळी देत होते, हे प्रसद्ध होते.³ 

 
झसध  उत्खननात उपलब्ध िंालेल्या खापराचं्या म द्रावंरून झसधू संस्कृतीतील लोक मूतीपूजक होते, 

हे उघड प्रदसते. म द्रावंर त्याचं्या देवाचं्या आकृत्या आहेत. त्यात स्त्री आप्रि प रूष अशा दोन्ही िकारच्या 
देवाचं्या िप्रतमा आहेत. दोन्ही िकारच्या देवता ननन असून त्याचं्या डोक्यावंर झशरे् आहेत. काही देवानंा 
एकापेष घा जास्त प्रशरे आहेत. त्यात तीन तोंडाच्या मूती फार िप्रसद्ध आहेत. म द्रावंर वृषभाच्या, नदीच्या, 
झपपळासारख्या वृष घाचं्याही िप्रतमा आहेत. त्याम ळे या वस्तूही पूज्य मानल्या जात असाव्यात. झसधू 
उत्खननात वरील संदभाने आलेल्या देवता या आजच्या बह जनाचं्या देवता असून त्याकाळातील देवािें 
आप्रि आजच्या ग्रामदेवतािें संदभग त्याचं्या पूजेअिेसहीत तंतोतंत ज ळतात. 

 
तंत्रधमग हे बलीिधान आहेत. बली हे तंत्र पूजेिे िधान आहे आप्रि या सवग बाबी आजच्या 

बह जनसमाज आपल्या देवानंा श्रद धास्थान मानून करीत असतो. 
 
आयेिा वैप्रदकधमग म्हिजे झहदूधमग असे मानण्यात फार मोठी िूक होईल. फार िािीन काळी झसध  

संस्कृतीतील सातत्याने िालत आलेले मूतीपूजािधान बह जनसमाजािे धमग व ब्राह्मि याचं्या प रतेि प्रसमीत 
असलेले आयेिे वैप्रदकधमग, हे दोन्ही धमग एकमेकापंासून वरे्वरे्ळे होते. आजच्या झहद धमात िािीन झसध  
संस्कृतीतील धमािेि िाबल्य प्रदसते. आयेनी आपले धमग आपल्या प रतेि मयाप्रदत ठेवल्याम ळे काही 
काळानंतर त्यािें देव व पूजापद्धती नष्ट होऊन आयगपूवग देवािंी पूजा व पूजापद्धती कायम प्रटकलेली प्रदसते. 
आयेच्या आक्रमिानंतर आयेनी एतदे्दशीयािें देव स्वीकारले परंत  त्यािें वैप्रदकीकरि करून स्वीकारले, 
त्याम ळे झसध  काळातील देवािें मूळ लैं प्रर्क स्वरूप नाहीसे िंाले. एतदे्दशीय बह जन समाजाने आपल्या 
धार्ममक जीवनात वैप्रदक ब्राह्मिािंी वप्रहवाट िालू ठेवल्याम ळे बऱ्याि देवाचं्या पूजेिी वैप्रदक पद्धत स रू 
राप्रहली. त्यातही ब्राह्मि प रोप्रहतानंी वैप्रदक आप्रि वैप्रदकेतर असे समाजािे दोन भार् पाडून त्याला 
अन सरून मंत्र तयार केले. 

 
ब्राह्मिानंी स्वतःसाठी वैप्रदक मंत्रपद्धती स्वीकारली आप्रि ब्राह्मिेतर एतदे्दशीयासंाठी प रािोक्त 

पद्धत स्वीकारली, पूजापद्धतीत ब्राह्मिानंी असा फरक केला असला तरी झसध  ससं्कृतीतील देव आप्रि 
आजच्या बह जन समाजािे देव याचं्यात प्रवलष घि साम्य आहे. ग्रामीि भार्ात आजही झसध  संस्कृतीतील 
‘वामािार’ पूजापद्धतीि स्वीकारलेली आहे. त्याम ळे ग्रामीि लोकससं्कृतीतील ग्रामदेवतािें स्वरूप हे झसधू 
संस्कृतीशीि संबधंीत राप्रहलेले आहे. त्याला वैप्रदक आयेच्या दैवताचं्या पूजा पद्धतीिा कोिताही संसर्ग 
िंालेला नाही. ⁴ 

 
वरील प्रवविेनािा अथग झसध  संस्कृतीशी संबधंीत असलेल्या शवै आप्रि शाक्त पंथािाि स्वीकार 

ग्रामीि बह जन समाजाने केलेला आहे. 
 

‘णशव’ 
 
भारतामध्ये सवगत्र पूजनीय असलेला एकमेव देव म्हिजे ‘प्रशवशकंर’ होय. या खंडिाय देशातील 

प्रभन्न भाप्रषक व प्रभन्न िालीरीतींिे लोक प्रशवदशगनासाठी एकत्र येतात. 
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मूळ भारतीय बह जनािंा असलेल्या या देवािे वैप्रदक आयेनी ‘वैप्रदकीकरि’ केले. वदेात ‘प्रशव’ 
नावािा कोिताही देव नसताना आयेच्या ‘रूद्र’ या देवाशी साधम्यग दाखवनू ‘रूद्र’ हाि प्रशव आहे असा 
िसार करून त्यािे वैप्रदकीकरि केले. वास्तप्रवक प्रशव हा भारतातील सवगश्रेष्ठ देव आहे. प्रशव आप्रि पावगती 
जर्तािे माता-प्रपता समजले जातात. 

 
पृर्थवी देवता 

 
पावगतीला मातृदेवता, पृथ्यवीदेवता मानतात. झसध  संस्कृतीतील पृथ्यवी ही िधान देवता आहे. 

बह जनाचं्या पूवगजािें धमग हे तंत्रधमग असून आजही महाराष्ट्राच्या काही भार्ात या तंत्रधमािा वापर 
करिाऱ्या जमाती आहेत. पथृ्यवीदेवतेपासून अनेक मातृदेवता प्रनमाि िंाल्या. मातृदेवतािंी संख्या असंख्य 
आहे. त्यातील प्रकत्येक मातृदेवतानंा नाव े नसून त्यािंा देवीच्या र्टार्टाने उल्लखे होतो. महाराष्ट्रातील 
बऱ्याि देवींना ‘आई’ म्हिून संबोधले जाते. 

 
ग्रामीि भार्ात त्या-त्या देवताचं्या प जाऱ्याचं्या हस्ते या देवतािंी स्थापना केली जाते. ित्यष घात 

देवतेच्या मूती तयार केल्या जात नाहीत. एखादा लहानसा दर्ड घेऊन त्याला शेंदूर लावनू या देवतािंी 
स्थापना करतात. या देवता र्ावाच्या बाहेर प्रशववेर, पािवठ्याच्याजवळ स्थाप्रपल्या जातात. वर उल्लखे 
केल्यािमािे नाव नसिाऱ्या देवतेला ‘आई’ म्हटले जाते. ही ‘आई’ उपाधी मातृसत्ताक असून ही उपाधी 
लावलेल्या देवतानंा ‘मातृदेवता’ म्हिून ओळखले जाते. काही वळेेस आई िमािेि ‘बाई’ ही उपाधीही 
लावली जाते. 

 
महाराष्ट्राच्या ग्रामीिभार्ात लक्षमीआई, मप्ररआई, सखाई, जानाई, जोखाई, मावलाई, मेसाई, 

यमाई. येडाई, घोटाई, भवानीआई अशी अनेक नाव ेया मातृदेवतानंा आहेत. ‘बाई’ ही उपाधी लावलेल्या 
अंबाबाई, लाडूबाई, काळूबाई अशीही नाव े आहेत. काही प्रठकािी र्ावाच्या प्रशवारावरून या देवींना 
ओळखले जाते. 

 
डी. डी. कोसंबीसारखे प्रविारवतं या देवींच्या उपासक समाजासंदभात संदभग देतात - ‘अन्न र्ोळा 

करिारा समाज सहसा देवीिी उपासना करतो, तर देवािा उर्म पशूपालक समाजात होतो.⁵ 
 
या देवीच्या उत्पत्तीप्रवषयी अनेक दंतकथाही त्या-त्या भार्ात ििप्रलत आहेत. 
 
भमूाता-पृथ्यवीदेवतेिमािेि, भमूाता ‘प्रनऋग ती’ ही ग्रामीि समाजािी देवता होय. आयगपूवग काळातील 

लोक या प्रनऋग तीिी पूजा करीत होते. या प्रनऋग तीिा स्वीकार प ढे आयेनी केला, यािा उल्लखे ऋनवदेात 
प्रमळतो. ऋनवदेीय मतं्र ७; १०४, ९, १०, १०, ११, १०, १८, १०, १०, ५९, १·४, १०:९५, १४ अथवगवदेीय 
मंत्र ६, ८४, १०·२·१९. प्रनऋग तीिे स्तवन द प्ररतािंी वा मृत्य िी देवता म्हिून करतात. प्रतिे पूिगतम विगन 
आपल्याला तैतरीय संप्रहतेच्या ४·२·५ या मंत्रामध्ये प्रमळते. 

 
‘प्रवश्वरूपे’ प्रनमाते त ला ििाम असो. हे लोहमय पाश मोकळे कर. यम व यमीसह तू या सवोच्ि 

स्वर्ावर आरोहि कर. तू ज्या पाशाने न सोडण्यासाठी यािा र्ाळा बाधंलास, ते मी जिू काय आय ष्ट्याच्या 
मध्यान्हीपासून मोकळे करीत आहे. मर् बंधम क्त होऊन जर् व अन्नग्रहि कर. प्रजच्या कू्रर म खात मी - 
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पाश प्रवमोिनाथग, होम करतो 
ज्या त ला ‘भमूी’ म्हिून जन जाितात 

ज्या त ला ‘प्रनऋग ती’ म्हिून मी सवगतोपरी ओळखतो 
ना हवन ना यज्ञ करिाऱ्याला तू शोध, 
िोर व डाकूच्या रस्त्याने तू जा. 

आम्हाला सोडून द सऱ्याला तू शोध. तो त िंा रस्ता आहे. 
देवी प्रनऋग ते, त ला ििाम असो. 
देवी प्रनऋग तीला वदंन करिारा मी, 

प्रपता जसा प त्राला, तसा मी प्रतला माझ्या शब्दाने थकवनू सोडतो. 
प्रवश्वातल्या सवग जातमंत्रानंा ती जािते, 

आप्रि डोक्याडोक्याला ही उद र्ाती ओळखते 
(र्ि-) धनािे प्रनधान व संग्राहक 

प्रवश्वातली यच्चयावत (िरािर) रूपे जाििारी सवगज्ञ 
सत्यधमा सप्रवता देवािमािे, इंद्रासारखी ती िौरस्त्यावर उभी राहते. 

 
वर विगन केलेली प्रनऋग ती ही आयगपूवग देवता होती. आयेनी प्रनऋग तीच्या या भमूीत (या देशात) 

स्थायीक होऊन प्रतिा व प्रतच्या लोकाचं्या प्रवधीिा स्वीकार केला, तरीही त्याचं्या प्रनऋग ती व प्रतच्या 
लोकाबंद्दल अप्रवश्वास कायम राप्रहला आप्रि त्यािा आप्रवष्ट्कार त्यानंी प्रतला आपल्या देवतेिी ‘आप्रदतीिी’ 
वप्रशिी करण्यात िंाला. ⁶ 

 
शरद पाटील, मा. म. देशम ख, डी. डी. कोसंबी यानंी एतदे्दशीयाचं्या ग्रामदेव व देवतािें मूळ स्वरूप 

आपापल्या गं्रथातं प्रदलेले आहे, या देवतािें वसप्रतस्थान कोठे कोठे आहे यािे संदभगही प्रदलेले आहेत. 
 
शवै मंडळात असिाऱ्या देवदेवतािें मूळ स्वरूप आपि वर पाप्रहलेले आहे. त्याििमािे या देवतािें 

आजिे वास्तव काय आहे, हे ही तपासले पाप्रहजे. आज ग्रामीि भार्ात शवै मंडळातील खंडोबा, जोप्रतबा, 
भरैोबा, वतेाळ, म्हसोबा, िंोटींर् इ. देव ग्रामीि षे घत्रात ििप्रलत आहेत. आयगपूवग काळापासून िालत 
आलेल्या पद्धतीन सारि या देवािंी पूजा ‘वामािार’ पद्धतीने आजही केली जाते. या शवै दैवत र्िातील 
खंडोबा हा महाराष्ट्रातील महत्त्वािा देव आहे. 

 
खंडोबा 
 

खंडोबा हा षे घत्रपाळ देव आहे. महाराष्ट्रातील ित्येक र्ावात खंडोबािी लहान मोठी देवळे आहेत. 
त्यािबरोबर एका मोठ्या षे घत्रामध्येही खंडोबािी देवळे आहेत. उदा. प रंदर ताल क्यातील जेज री, कराड 
ताल क्यातील पाल, सोलापूरजवळील बाळे इ. प्रठकािी खंडोबािी प्रवभार्ीय षे घत्र देवळे आहेत. याप्रशवाय 
खंडोबाला प्रबरोबा, प्रवरदेव, बाबीरब वा इ. नावानंीही ओळखले जाते. या नावािी देवळे महाराष्ट्रात सातारा 
प्रजल्ह्यातील माि ताल क्यात, प िे प्रजल्ह्यातील इंदापूर ताल क्यातील लोिी-कळस जवळ आहेत. 

 
खंडोबा आप्रि बाबीरब वा याचं्या जत्रा पावसाळा संपल्यानंतर वरे्वरे्ळ्या वळेेला, वरे्वरे्ळ्या 

म हूतावर होतात. महाराष्ट्रातील तमाम बह जन समाज या जत्रात मोठ्या िमािात सहभार्ी होतो. 
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खंडोबािी सासंप्ररक पाश्वगभमूी महाराष्ट्रािा सासं्कृप्रतक ऋिान बंध बाधंिारी आहे. खंडोबाला दोन 
बायका होत्या. पप्रहली बायको म्हाळसा, ही नेवाशाच्या प्रतम्मशठे वाण्यािी म लर्ी होती आप्रि द सरी बायको 
बािाई (बाि-ूबानू) ही धनर्र घराण्यातील होती. त्याम ळे वािी आप्रि धनर्र या दोन्ही समाजातील लोक 
खंडोबावर आपला हक्क सारं्तात.⁷ 

 
ग्रामीि भार्ातील लोकािंी खंडोबाच्या या दोन्ही बायकावंर अतोनात श्रद्धा आहे. दोन्ही बायकािंा 

दादला असलेल्या खंडोबािी अवस्था आप्रि म्हाळसा आप्रि बािाईच्या रूसव्या फ र्व्यािे विगन 
लोकसंस्कृतीतील अनेक लोकर्ीतामंधून आलेले आहे. त्यापकैी हे खालील एक - 

 
ऐतवार प्रदवस मोठ्या, प्रनयमाने उर्वला 
देव खंडेराया र्दग भडंाऱ्यात न्हायला 
बानूबानू म्हिूनी वडे लार्ले देवाला 
सजप्रवला वारू, रे्ला बानूच्या र्ावाला 
म्हाळसा म्हिे देवाला वाण्यािं मी मूल 

त्या धनर्राच्या बािूनी मािंी बाटप्रवली िलू 
म्हाळसा म्हिे देवाला वाण्यािं मी लेकरू 

त्या धनर्राच्या बािलूा जेवाया लार्त बकरंू 
बाि-ूम्हाळसा दोघी नारी, दोन जातीच्या दोघीजिी 

खंडेरायासाठी जेवल्या एकताटी 
काळं घोंर्ड्ािी बािू देवाला आवडं 
जाईच्या िंाडाखाली बािू घालती रेवडं 
म्हाळसापरास आपली बािू िढािी 
प्रतला नाही िढू प्रदली पायरी र्डािी 
ऐतवार प्रदवस मोठ्या प्रनयमाने उर्वला 
देव खंडेराया र्दग भडंाऱ्यात न्हाहाला ⁸ 

 
धनर्र समाज मोठ्या िमािात खंडोबाला प्रबरोबा, प्रबरदेव या नावाने पूजतो तर वािी समाज 

घरर् ती पद्धतीने त्यािी पूजा करतो. मारं्, रामोशी या जातीतील लोकही खंडोबािे भक्त आहेत. कराड 
ताल क्यातील ‘पाली’ येथील खंडोबाच्या जते्रत रामोशी आप्रि मारं् समाज मोठ्या िमािात सहभार्ी होतो. 

 
खंडोबाच्या जते्रत महाराष्ट्रातील बह ताशं लोक सामील होतात. भडंारा-खोबऱ्यािी उधळि करून 

‘येळकोट मल्हार’ च्या र्जरात खंडोबािे यप्रबने प्रनघतात. वाघ्या-म रळी हे खंडोबािे भक्त असून 
महाराष्ट्रातील बह जनसमाज आपल्या घरातील म लाचं्या लननानंतर खंडोबाच्या नावाने ‘जार्रि-र्ोंधळ’ 
घालतो. 

 
महाराष्ट्रातील धनर्र समाज खंडोबाच्या नावाने ‘धनर्री’ ओव्या म्हितो. या लोकर्ीतातून 

खंडोबािा जार्र करतात. या धनर्री ओव्यात शवै आप्रि शाक्त र्िािा इप्रतहास माडंला जातो. 
खेड्ापाड्ात रात्रभर टेंभे लावनू या धनर्री ओव्या र्ायल्या जातात. खंडोबाच्या नावाने स रू असलेल्या 
या लोकर्ीतािंा बाज पूवगजािंा इप्रतहास सारं्िारा असतो. समोर टेंभे लावलेले असतात. त्या टेंभ्याचं्या 
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उजेडात लोक ऐसपैस बसलेले असतात. आप्रि समोर ओव्या र्ािारे धोतर-फेयाच्या पेहरावात र्जढोल, 
िंाजेंच्या तालावर खंडोबािे आप्रदबंध सादर करीत असतात. प्रदवसभर काबाडकष्ट केलेली शतेकरी मंडळी 
या धनर्री ओव्याचं्या तालात आपला श्रमपप्ररहार करीत असतात. जेज री, पालीच्या जते्रला हजारो लोक 
येतात, रूईच्या बाबीरच्या जते्रला हजारो लोक येतात. 

 
धनर्र तरूिानंी जार्रि म्हिून र्ाप्रयलेली - स ंबरान माडंले ही फक्त धनर्र ओवी नाही; तर हे 

स ंबरान एतदे्दप्रशयाचं्या सासं्कृप्रतक जीवनािा, त्याचं्या देवदेवतािंा पूवापार इप्रतहास सारं्तो. र्ाव जार्वत 
जार्वत, त्याचं्या पूवगजानंा, देवदेवतानंा नमन करीत ऋिान बंध सारं्त असतो. महादेव, र्िपती, प्रवठोबा, 
भरैोबा या प्रशवर्िातील देवानंा तो नमन करतो. तसाि तो मप्ररआई, सारजा, सातीआसरा इ. 
शाक्तपंथातील देवींनाही नमन करीत असतो. खंडोबा हा कृषीमायेिा वारस, धरतीमध्ये बीजारोपि 
करिाऱ्या मेघराजाला आप्रि त्याचं्या समार्माच्या उत्कट भावनेिे ितीक असिाऱ्या ईजबाईला ही नमन 
करत असतो. 

 
नवखंडात प जल्या जािाऱ्या खंडोबाला कोंबड्ा-बकऱ्याच्या नैवदे्याने बह जन समाज वश करून 

घेण्यािे ियत्न करीत आलेला आहे आप्रि आजही करीत आहे. 
 

वेताळ 
 

खेड्ापाड्ातील समाज कृषीमायेशी संबधंीत असल्याम ळे तो शतेामधून काम करीत असतो. 
त्यािा र्ावच्या पंिक्रोशीतील अनेक देवतांवर प्रवश्वास असतो. आपल्या कष्टाला बरकत देिारे हेि देव 
आहेत, अशी त्यािंी भावना असते. आपल्या स खद ःखािे वाटेकरी आप्रि साथीदार हे देवि आहेत, अशी 
त्यािंी भावना असते. त्यामध्ये भरैोबा, वतेाळ, म्हसोबा या देवािंमािेि मप्ररआई, जानाई, जोखाई, यमाई 
इ. देवावंर तो अवलंबून राहतो. प्रशवर्िातील या सवग देवामंध्ये वतेाळ हा असाि एक देव आहे. तो 
तापं्रत्रकािा देव म्हिनू मानला जातो. या देवािा वापर जादूटोण्यासाठीही करतात. या देवािे ठािे 
र्ावापासून दूर आडरानात असते. 

 
एका ओबडधोबड दर्डाला पाढंरा ि ना लावनू त्याच्या वरच्या (डोक्याच्या) बाज ला शेंदराने 

मळवट भरलेले असते. मध्यभार्ी देव असून त्याच्या कडेला पाढंऱ्या रंर्ािे दर्ड ठेवलेले असतात. पाढंऱ्या 
रंर्ािे हे दर्ड त्या वतेाळािे सैन्य म्हिनू मानलेले असतात. 

 
आषाढ मप्रहन्यात या देवाला कोंबड्ा-बकऱ्यािे बळी देऊन त्यािी पूजा करतात. हा देव तापं्रत्रक 

असल्याम ळे र्ावातील लोक या देवाला अप्रतशय प्रभऊन असतात. प्रवशषेतः आमावास्या, पौर्मिमेच्या रात्री 
या देवािी रानात पालखी प्रनघते, असा एक समज आहे. त्याला ग्रामीि भार्ात वतेाळाच्या ‘प्रदवया’ 
प्रनघाल्या असे म्हितात. वतेाळाच्या िभावषे घत्रात जायला ग्रामवासी सहसा भीतात. शाक्त र्िातील जे 
पोतराज वर्ैरे देवीपूजक आहेत, त्यानंी र्ावच्या पंिक्रोशीतील देवािे तापं्रत्रक-मापं्रत्रक स्वरुपात अनेक मंत्र 
तयार केलेले आहेत. प्रवशषेतः या तापं्रत्रक र्िात अघोरी प्रवद्या जाििाऱ्या काही पोतराज वर्ैरे मंडळींनी 
वतेाळािे हाकारे तयार केलेले आहेत. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

येताळ फंिी, कडक त मिी मज्जी 
रूप्यािी दाडंी, सोन्यािी पालखी 

आत बसलेत येताळ फंिी 
तालीममध्ये जाती नाल पहा खेळती 

जीभली धरुन उभा राहती ¹⁰ 
 

मापं्रत्रक मूठ मारिे, िेटूक करिे यासाठी वतेाळाला हाकारत असतात. वतेाळािी क ठेही देवळे 
बाधंलेली नसतात. तो उघड्ावर आडरानात माडंलेला असतो. वतेाळाच्या मोठ्या र्ावजत्रा भरत नाहीत. 
परंत  सोलापूर प्रजल्ह्यातील करमाळा ताल क्यात ‘वडप्रशविे’ या र्ावी र्ावकरी वतेाळािी जत्रा र्ावजत्रा 
म्हिून भरवतात. या र्ावात वतेाळािे ठािे र्ावाच्या बाहेर तळ्याच्या काठी एका मोठ्या दर्डी ओयावर 
वसवले आहे. शतेात नवीन धान्य आल्यानंतर ित्येक हंर्ामाच्या शवेटी त्या धान्यािा नैवदे्य र्ावकरी, 
आपला रष घिकता आहे, असे समजून न ि कता वतेाळाला दाखवत असतात. प्रस्त्रया मात्र वतेाळाला पूजत 
नाहीत झकवा त्याच्या ठाण्याजवळ जात नाहीत. 

 
र्महसोबा 
 

म्हसोबा हाही षे घत्रदेव असून तो महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीतील महत्त्वािा देव आहे. प्रशवर्िातील 
हा म्हसोबा ित्येक र्ावात आहे. र्ावच्या िोहोबाज नी असिाऱ्या प्रशववेर म्हसोबािी ठािी असतात. बह जन 
समाजात हा देव र्ावाच्या सीमेिे रष घि करिारा म्हिनू ओळखला जातो. म्हसोबािे षे घत्र हे त्या र्ावाच्या 
प्रशवपेयंत असते. शतेकरी म्हसोबाला बाराही मप्रहने पूजतात. प्रवशषेतः ित्येक हंर्ामाच्या शवेटी कोंबड्ा-
बकऱ्यािा बळी देऊन म्हसोबािी पूजा केली जाते. याला ग्रामीि भाषेत ‘ढवरा’ असे म्हितात. शतेकरी या 
देवाला बरकत देिारा (भरभराट करिारा) देव म्हितात. र्ावाच्या प्रशवाराच्या नावावरुन प्रशवारातील 
म्हसोबाला ओळखले जाते. म्हसोबा हा वतेाळ, भरैोबा िमािेि षे घत्रदेव असून तोही तापं्रत्रकािा देव म्हिून 
ओळखला जातो. म्हसोबा नवसाला पावतो, अशी ग्रामीि लोकािंी श्रध्दा आहे. 

 
करमाळा ताल क्यातील ‘वाझशब’े या र्ाविा म्हसोबा नवसाला पावतो, अशी त्या र्ावच्या 

पंिक्रोशीतील अनेक र्ावांिी श्रध्दा आहे. 
 
इंदापूर ताल क्यात प्रनमर्ाव केतकी व इंदापूरच्या मध्ये इंदापूर बारामती रोडवर म्हसोबािे ठािे 

आहे. या म्हसोबाला लोक बाराही मप्रहने नवस फेडण्यासाठी येतात. 
 

भैरोबा 
 

प्रशवर्िातील भरैोबा हा एक महत्त्वािा तापं्रत्रक देव आहे. बह जन समाज प्रनसर्ाच्या कोपाच्यावळेी 
या देवािी पूजा करतो. महाराष्ट्रात सवग खेड्ामंध्ये भरैोबािी जत्रा भरते. हा भरैोबा ित्येक र्ावात 
प्रनरप्रनराळ्या नावाने ओळखला जातो. भरैोबा हे ग्रामदैवत असले तरी भरैोबािी देवळे बह धा र्ावापासून दूर 
असतात. 
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सपगदंशािा उतारा म्हिनूही या देवािी पूजा केली जाते. भरैोबािे आप्रि शाक्त देवीिे अप्रतशय 
जवळिे संबधं आहेत. अघोरी पंथातील हे दैवत आहे. जंर्लात राहिारे, बळी मार्िारे हे दैवत असल्याने 
लोक भरैोबाला प्रभऊन असतात. भरैोबाच्या जते्रत सवग स्त्री-प रुष सहभार्ी नसतात. वैप्रदक ब्राम्हिािंा अशा 
र्ावजत्रामंध्ये सहभार् नसतो. बह जन समाज मात्र आयगपूवग काळापासून िालत आलेल्या पध्दतीने या 
देवािी पूजा ग्रामजत्रा भरवनू करतात. मध्यरात्री घोड्ावर बसून या देवािा यप्रबना काढतात. र् लाल- 
खोबरं उधळत ‘भरैोबाच्या नावाने िारं्भलं’ म्हित त्या त्या भार्ातील हजारो लोक या जते्रत सहभार्ी 
होतात. 

 
भरैोबाच्या जते्रिे वैप्रशष्ट्य म्हिजे या देवाच्या काही मानाच्या ‘कावडी’ या जते्रत सहभार्ी होतात. 

ित्येक कावडीच्या बरोबर त्या त्या भार्ातील झकवा त्या त्या घरातील मानकरी सहभार्ी होतात. भरैोबाच्या 
जते्रत ‘कावडी नािविे’ हा िकार जते्रत उत्साह वाढप्रविारा असतो. त्या त्या जते्रमध्ये त्या देवाच्या 
मानािी कावड असते. ही कावड असल्याप्रशवाय त्या भरैोबािा यप्रबना प्रनघत नाही. 

 
महाराष्ट्रात प्रवशषेतः दप्रष घि महाराष्ट्रात भरैोबािी अनेक ठािी मानलेली आहेत. 
 
करमाळा ताल क्यात प्रिखलठाि या र्ावी भरैोबािे ठािे आहे. हा भरैोबा नाथबाबा म्हिून 

ओळखला जातो. या भरैोबाच्या याते्रत खूप लाबंलाबंिे लोक सहभार्ी होतात. प्रशवाय या जते्रत त्या 
भार्ातील अनेक कावडी आपली हजेरी लावतात. बाशी ताल क्यातील म्हैसर्ाविी कावडी या भरैाबाच्या 
मानािी कावड मानली जाते. 

 
सातारा ताल क्यातील ‘आंबाप री’ हे या भार्ातील भरैोबािे महत्वािे ठािे आहे. हा भरैोबा 

‘काळभरैोबा’ म्हिून ओळखला जातो. र्ावापासून दूर डोंर्रात या देवािे ठािे आहे. या भार्ातील बह जन 
समाजा बरोबरि भटक्या समाजातील डवरी, र्ोसावी हे देखील मोठ्या िमािात या देवाच्या जते्रत 
सहभार्ी होतात. हा भरैोबा नवसाला पावतो. अशी त्या लोकािंी श्रध्दा आहे. हा भरैोबा बऱ्याि क ट ंबािे 
क लदैवत असल्याम ळे महाराष्ट्रातील बह ताशंी भार्ातून लोक या भरैोबाला येतात. या काळभरैोबािी यात्रा 
फाल्र् न मप्रहन्यात असते. 

 
सोलापूर प्रजल्ह्यातील मोहोळ ताल क्यात ‘अंकोली’ येथे अशाि िकारिे भरैोबािे ठािे आहे. या 

भरैोबाला करमाळा, माढा, बाशी, मराठवाड्ातील पराडंा, भमू या प्रठकािाहून लोक येतात. पढंरपूर 
ताल क्यातील सरकोली, खानापूर ताल क्यातील प्रवटा येथेही यािी मपं्रदरे आहेत. 

 
उस्मानाबाद प्रजल्ह्यातील पराडंा ताल क्यात ‘सोनारी’ या प्रठकािी भरैोबािे ठािे आहे. हा भरैोबा 

‘सोनार-प्रसदोबा’ या नावाने ओळखला जातो. या भरैोबाला मराठवाडा व दप्रष घि महाराष्ट्रातील अनेक 
भार्ातून लोक जातात. हा भरैोबा नवसाला पावतो अशी लोकािंी भावना आहे. 

 
सातारच्या करंजा उपनर्रात भरैोबािे मोठे देऊळ आहे. या उपनर्रात भरैोबािी दोन देवळे असून 

एक पप्रिमेला डोंर्रात आहे. महाराष्ट्रातील बह तेक खेड्ात भरैोबाच्या जत्रा भरतात. लोकसंस्कृतीतील 
भरैोबािे स्थान सवेत वरिे आहे. भरैोबा हा महाराष्ट्रातील अनेकािें श्रध्देिे दैवत आहे. प्रशवाय ग्रामीि 
भार्ात भरिाऱ्या या भरैोबाच्या जत्रानंा जे उत्सवािे स्वरूप िाप्त होते, त्यािे कारि त्याच्यावर लोकािंी 
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जशी श्रध्दा आहे तसेि पूवापार िालत आलेल्या बह जनाचं्या दैवी परंपरािंाही संदभग आहे. महाराष्ट्रातील 
अनेक देवाचं्या पूजेिे प्रतथी-वार ठरलेले आहेत. दर रप्रववारी भरैोबािे प जारी (डवरी) हे त्या त्या देवळात 
भरैोबाला ‘डवर’ र्ातात. 

 
जयदेव जयदेव प्रसदाजी खेतर पाळा 

बारा प्रवननाच्या काळा ॥ 
प्रत्रभोनी कीती । त िंी प्रत्रभोनी कीती ॥ 
जनम जोर् देती । त िंी ओवाळू आरती ॥ 

अंच्यारती पिंारती । नव्या रत्नाच्या ज्योती ॥ 
ओवाळू आरती । भरैवनाथाच्या मूती ॥ 
स ंबळ वाजेला देवािा । डवर वाजेला । 

मी प्रत्रशूळ पूजला ॥ 
जयदेव जयदेव प्रसदाजी खेतरपाळा । 

बारा प्रवननाच्या काळा ॥ 
जावनूी पताळा देवा । जावनूी पताळा । 

करूनीया खेतर आिल्या । श्रेसाचं्या माळा ॥ 
जयदेव जयदेव प्रसदाजी खेतरपाळा । बारा प्रवननाच्या काळा ॥ ¹¹ 

 
जोणतबा 
 

जोप्रतबा शवै मंडळातील शकंराच्या रूपातील देव आहे. महाराष्ट्रात अनेक प्रठकािी जोप्रतबािी 
योटी-मोठी देवळे आहेत. भरैोबािमािेि जोप्रतबाही अनेक लोकािें क लदैवत आहे. 

 
प्रवशषेतः दप्रष घि महाराष्ट्रात कोल्हापूर जवळील वाडी रत्नाप्रर्रीच्या डोंर्रावरील जोप्रतबा हा 

दप्रष घि महाराष्ट्रातील अनेक लोकािें श्रद्धास्थान आहे. कोल्हापूर पासून पप्रिमेला साधारितः वीस प्रक. मी. 
अंतरावर अती उंि डोंर्रावर जोप्रतबािे देऊळ आहे. या जोप्रतबाला जाताना केलेच्याप ढे नऊ दहा प्रक. मी. 
िा घाट िढून डोंर्रसपाटीला आल्यानंतर प न्हा श-ेपािश े पायऱ्या उतरून खाली जाव े लार्ते. त्या 
प्रठकािी प्रवस्तृत अशा जारे्त जोप्रतबािे देऊळ आहे. या देवळािे प्रशखर अप्रतशय उंि असून देवळाच्या 
आसपास मोठमोठ्या ओवऱ्या आहेत. देवळाभोवतीिा सवग पृष्ठभार् घडीव, दर्डी बाधंकामािा आहे. प्रशवाय 
देवळातील इतर बाधंकामही घडीव दर्डािेि आहे. 

 
िैत्र पौर्मिमेला भरिाऱ्या जोप्रतबाच्या जते्रला महाराष्ट्रातून काही लाखावर लोक येतात. र् लाल 

खोबऱ्याच्या उधळिीत लाखो लोकाचं्या साष घीने ‘जोप्रतबािं िारं्भलं’ च्या र्जरात प्रनघिारा जोप्रतबािा 
यप्रबना महाराष्ट्रातील जनतेच्या श्रदे्धिा असतो. 

 
महाराष्ट्राच्या वरे्वरे्ळ्या भार्ातून जोप्रतबाच्या नवसाच्या काठ्या येतात. अशा हजारो काठ्या 

जोप्रतबाच्या यप्रबन्यात सामील होतात. काही टन र् लाल जोप्रतबाच्या नावानं या जते्रत उधळला जातो. 
यप्रबन्याच्या प्रदवशी डोंर्र आप्रि लष घावधी भाप्रवक र् लालाने लालेलाल होतात. 
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िैत्र पौर्मिमेच्या पंधरवड्ात जोप्रतबाच्या नावाने, जोप्रतबा क लदैवत असिारी क ट ंबे आपापल्या 
घरासमोर जोप्रतबाच्या काठ्या उभ्या करतात, आप्रि यात्रा िंाल्यानंतर आसपासच्या लोकानंा ‘आपं्रबल’ 
देऊन काठ्या उतरतात. 

 
वाडी-रत्नाप्रर्री येथील जोप्रतबाच्या म ख्य देवळात र् रवािंा मान आहे. त्या देवािे प जारी हे र् रव 

आहेत. महाराष्ट्रातील जोप्रतबा भक्त, तसेि जोप्रतबा ज्यािें क लदैवत आहे, अशी क ट ंबे जोप्रतबाच्या 
डोंर्रावर असलेल्या र् रवानंा प्रपढ्यानप्रपढ्या आपले प जारी मानतात. जोप्रतबाच्या दशगनाला रे्ल्यानंतर या 
र् रवाकंडूनि देवािा नैवदे्य करून घेतात. ही िथा प्रपढ्यान् प्रपढ्या िालत आलेली आहे. बह जनािें आप्रि 
त्याचं्या प जाऱ्यािें अंतर्गत सबंंध जोप्रतबाच्या रूपाने प्रसद्ध होतात. 

 
कोल्हापूरच्या जोप्रतबािमािेि सातारा प्रजल्ह्यातील पाटि ताल क्यात ‘जळव जोप्रतबा’ म्हिून 

िप्रसद्ध प्रठकाि आहे. 
 

शंभू महादेव 
 

महादेव हे या देशातील बह जनािें मूळदैवत आहे. शवै र्िािा िम ख शकंर हा या देशातील 
लोकािें महत्त्वािे दैवत असून आयगपूवग काळापासून शकंरािी म्हिजे शभं ूमहादेवािी पूजा भारतीय लोक 
करीत आलेले आहेत. 

 
महाराष्ट्रात सातारा प्रजल्ह्यातील माि ताल क्यात प्रशखर झशर्िापूर येथे महादेवािे िािीन मंप्रदर 

आहे. हे महादेवािे मंप्रदर उंि डोंर्रावर असल्याम ळे या देवाला ‘प्रशखर झशर्िापूरिा महादेव’ असे 
म्हितात. या महादेवािी यात्रा िैत्र मप्रहन्यात भरते. या जते्रला महाराष्ट्रातून लाखो भाप्रवक येतात. या 
महादेवालाही त्या भार्ातील प्रनरप्रनराळ्या कावडींिा मान आहे. कावडी घेऊन हजारो लोक महादेवािा 
डोंर्र िढून येतात. 

 
‘तेल्याभतू्यािी कावड’ ही महादेवािी मानािी कावड आहे. अशी आख्याप्रयका आहे की, हा 

तेलीभतूी महादेवाला प्रनघाल्यानंतर तो आपल्या घरावर रॉकेल ओतून घर पेटवनू देत असे आप्रि माघारी 
वळून पहात नसे. महादेवािी जत्रा करून परत रे्ल्यानंतर घर जसेच्या तसे उभे असल्यािे प्रदसून येई. 

 
ित्येक र्ावार्ावामध्ये आपल्याला महादेवािी लहान मोठी मपं्रदरे असल्यािे प्रदसून येते. 

महादेवाला वरे्वरे्ळ्या नावाने ओळखतात. उदा. रेविप्रसदे्धश्वर, प्रसदे्धश्वर, नारे्शा, उत्तरेश्वर, कोटेश्वर, 
शकंरेश्वर, सोमेश्वर, संर्ोबा, केतकेश्वर, पाटेश्वर, यवतेश्वर, क रिेश्वर, प्रनलकंठेश्वर इ. 

 
करमाळा ताल क्यातील ‘केम’ या र्ावी उत्तरेश्वरािी म्हिजेि महादेवािी यात्रा महाप्रशवरात्रीच्या 

वळेी भरते. याते्रच्या प्रदवशी मध्यरात्री प्रनघिारा उत्तरेश्वरािा यप्रबना प्रवलोभनीय असतो. र्ारेच्या नंदीवर 
शकंर-पावगतीिी मूती ठेवनू मध्यरात्री हा यप्रबना प्रनघतो. र्ावाच्या बाहेर असिाऱ्या उत्तरेश्वराच्या प्रवस्तीिग 
देवळाच्या उत्तर दरवाजातून देवािा नंदी बाहेर पडल्यानंतर पंिक्रोशीतील हजारो लोक उत्तरेश्वरािा 
आप्रि महादेवािा र्जर करतात. ग्रामीि भार्ातील पद्धतीन सार रात्रीच्यावळेी प्रनघिाऱ्या यप्रबन्यात हजारो 
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टेंभे, मशाली घेऊन लोक सामील होतात. टेंभे, मशालीच्या उजेडात देवािा नंदी पावलापावलाने प ढे 
सरकत असतो. त्याच्याप ढे मोठ्या िमािात शोभेिी दारू उडवली जाते. 

 
िथा अशी आहे की, उत्तरेश्वराला अनेक भाऊ होते. त्यापैकी केमेश्वर, दखनेश्वर, शकंरेश्वर यािंी 

देवळे र्ावाच्या बाहेर प्रनरप्रनराळ्या प्रठकािी आहेत, त्या भावानंा उत्तरेश्वर भेटायला जातो. या िथेन सार 
उत्तरेश्वरािा यप्रबना या देवळाकडे नेला जातो आप्रि सकाळी तो परत देवळात आिला जातो. या 
भार्ातील हे महत्त्वािे महादेवािे ठािे आहे. 

 
केमच्या उत्तरेश्वरािमािेि केमपासून दोन-तीन मलैावर असिाऱ्या ‘नलवडी’ या र्ावीही 

महादेवािी (रामेश्वरािी) जत्रा भरते. 
 
करमाळा ताल क्यातील ‘सीना’ नदीच्या काठी असिाऱ्या आप्रदनाथाच्या रूपातील महादेवािी 

यात्रा माघ मप्रहन्यात भरते. 
 
साताऱ्याच्या आसपास महादेवािी अनेक मपं्रदरे आहेत. त्यामधे पाटेश्वर, यवतेश्वर ही मंप्रदरे प्रवशषे 

िप्रसद्ध आहेत. प िे प्रजल्ह्यात ‘बनेश्वर’ म्हिून महादेवािे पप्रवत्र मंप्रदर आहे. उस्मानाबाद प्रजल्ह्यात ‘येडशी’ 
जवळ डोंर्रात ‘रामझलर्’ नावािे तीथगषे घत्र आहे. ते महादेवािे तीथगषे घत्र म्हिनू ओळखले जाते. 

 
ग्रामीि भार्ातील लोक महादेवाला अप्रतशय पप्रवत्र देव मानतात. महादेवािी मंप्रदरे ही हेमाडपंथी 

असून बह तेक मंप्रदरे काळ्या पाषािात बाधंलेली असतात. 
 
शभं ूमहादेव हे भारतीय संस्कृतीिे मूळ दैवत आहे. आयेच्या प्रवष्ट्िू आप्रि इंद्राच्या आर्मनापूवी या 

देशात शवै संस्कृतीिा प्रवकास िंाला होता. यािी साष घ हडाप्पा आप्रि मोहेन-जो-दडोच्या उत्खननात 
सापडलेल्या मूतीवरून प्रमळते. भारतात प्रवष्ट्िू आप्रि इंद्रािी मंप्रदरे सहसा आढळत नाहीत. परंत  िोहोकडे 
शकंरािी प्रनरप्रनराळ्या नावाने असिारी मंप्रदरे, तीथगषे घते्र प्रदसून येतात. 

 
शस्क्तदेवता 

 
भारत हा शग्क्तउपासक देश आहे. या देशाच्या संस्कृतीिा आधारि म ळी शतेी आहे; त्याम ळे या 

देशातील ससं्कृतीला ‘कृप्रषसंस्कृती’ म्हिून ओळखले जाते. आयगपूवग काळातील झसध च्या उत्खननात या 
संस्कृतीिे अनेक संदभग सारं्िाऱ्या वस्तू आप्रि वास्तू प्रमळालेल्या आहेत. आजच्या बह जन समाजािे पूवगज 
असिाऱ्या लोकािें जीवनही शतेीवरि अवलंबून होते. आप्रि सासं्कृप्रतक जीवनही आजच्या 
बह जनासंारखेि होते. झकबह ना त्याचं्यापासूनि या सासं्कृप्रतक जीवनािा स्वीकार ग्रामीि भार्ातील 
बह जन समाजाने केलेला आहे. म्हिून त्याचं्यािमािेि हा समाजही शवै आप्रि शाक्त पथंािा उपासक आहे. 

 
पाठीमारे् आपि प्रशवर्िातील ग्रामीि बह जन समाजाशी संबधंीत असिाऱ्या ग्रामदेवतािें स्वरूप 

आप्रि त्यामार्ील श्रद्धा यािें प्रवविेन केलेले आहे. 
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या प्रठकािी आपि शाक्तपथंातील देवता आप्रि त्यािें ग्रामीि भार्ातील ग्रामसंस्कृतीशी असिारे 
सासं्कृप्रतक नाते पाहिार आहोत. 

 
प्रशवपत्नी पावगती ही शक्तीिे रूप असून ती कृप्रषमाया संस्कृती ‘प्रनऋग ती’, पृथ्यवी, भमूाता म्हिून प ढे 

येते. ‘माता’ ही बीजधारिा व फलधारिा करिारी आहे. ती ‘प्रनर्ममती’ िी शक्ती आहे. म्हिून सवग 
शक्तीदेवता या ‘महामाता’ म्हिून ओळखल्या जातात. बऱ्याि देवताचं्या नावाप ढे ‘आई’ हा शब्द लावला 
जातो. त्यािाही अथग असाि आहे. उदा. यमाई, जानाई, जोखाई, म्हाळसाई, यल्लम्मा, पोच्चम्मा, मप्ररआई, 
काळूआई इ. याप्रशवाय त ळजाभवानी जर्दंबा, अंबाबाई, बोलाई, धाटाई, प्रफरंर्ाई इ. शाक्तदेवता आहेत. 
आप्रि या देवतािंी पूजा आजही झहदू बह जनाचं्या पूवगजािंमािेि बळीिा नैवदे्य देऊन केली जाते. 

 
बह जनसमाजातील जाती-पोटजातीत शक्ती देवतािंी पूजा करिारे अनेक भर्त (भक्त) आहेत. 

पोतराज, र्ोंधळी, भोपे, वाघ्या-म रळी, आराधी यािंा या भक्तर्िातं समावशे होतो. हे भक्त त्या देवता 
आप्रि बह जनसमाज याचं्यातील द वा म्हिून काम करतात. 

 
वरील देवतापकैी ‘मप्ररआई’ ही ित्येक र्ावात असिारी शक्तीदेवता आहे. या देवीिी पूजा 

महाराष्ट्रात आषाढ मप्रहन्यात खप्ररपािा हंर्ाम सपंल्यावर केली जाते, आषाढ मप्रहन्यातील मंर्ळवार, 
श क्रवार आप्रि आमावस्या, पौर्मिमा हे मप्ररआईच्या जते्रिे प्रदवस आहेत. आषाढ मप्रहन्यात या देवीच्या जत्रा 
भरतात. र्ावातील स तारािे मेट हे या देवीच्या जते्रत महत्त्वािे ठािे मानले जाते. देवीिा र्ाडा करण्यािे 
काम स तार करत असल्याम ळे स ताराला या देवीच्या व्यवहारात महत्त्वािे स्थान आहे. स ताराच्या मेटावर 
द रड्ामध्ये देवीिा र्ाडा ठेवला जातो. आप्रि तो र्ाडा र्ाविा पाटील महाराच्या डोक्यावर देतो. 
मप्ररआईिा भर्त, पोतराजाने ध पारती आप्रि हाकारा म्हटल्यानंतर या जते्रला स रुवात होते. पोतराजािी 
ध पारती ही शवै आप्रि शाक्त पंथाच्या सासं्कृप्रतक इप्रतहासािी महत्त्वािी माडंिी असते. उदा. 

 
आज मूळ शक्ती मोहमायेि ठाि 

आई प्रनघाली ह्या महाकाळ तळ्यातून 
परोपरी प्रशनर्ार करी 
पातळ नेसूप्रनया जरी 

अंर्ी घालूनी बदामािी खििोळी 
भारं्ोभारं् मोती भरी 

स्वार िंाली ती त्या र्ाड्ावरी 
देऊन िोखा महाराच्या प्रशरी 

प्रबर्ारी िालत्यात ह क माच्या वरी 
जाऊनी पडली पंढरप रावरी 
रे्ली सावळासी रावळाशी 
भेट प्रदली त्या तळ्यापाशी 
होती आषाढ एकादशी 
उपवास त्या वारकऱ्याशी 

आसनावर बसून प्रविार केला 
आईला क ं जीर हाल्या प्रदला 
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लारे् र्ोळी मारे् र्ोळी 
लारे् िंोळी, मारे् िंोळी 
कैक पळत्यात रानोमाळी 

ऐका भरैोजी सरदार, खंडजी सरदार 
संरे् महार मोहत बदार 
आतार हस्तकी उदबत्ती 
प ढे र् मरानी घ मती 

डबल ढालािी बाजूबत्ती 
पोतराज प्रतरंर्ी नाितो 

 
पोतराजािी ही ध पारती मप्ररआईच्या र्ाड्ाप ढे हलर्ीच्या तालावर होते. र्ावजते्रला आलेली 

र्ावातील सवग मंडळी कान टवकारुन ध पारती ऐकत असतात. ध पारती टाकिाऱ्या पोतराजाला जते्रत 
सामील िंालेले पािपिंवीस साथ देतात. ध पारती िंाली की, पोतराज मप्ररआईला र्ाड्ात बसण्यािा 
हाकारा टाकतो. 

 
पोतराजािा हाकारा िंाल्याबरोबर पाटील महाराच्या डोक्यावर मप्ररआईिे र्ाडे देतो आप्रि वशेीतून 

र्ावाबाहेर असलेल्या मप्ररआईच्या देवळाकडे जत्रा प्रनघते. रस्त्यामध्ये भार्ातील लोक जते्रत सामील 
होतात. नवसािे कोंबडे जते्रत मारले जातात. मप्ररआईिी जत्रा मप्ररआईच्या देवळात रे्ल्यानंतर र्ाडा 
उतरुन देवीसमोर ठेवला जातो. नंतर पोतराजाच्या हाकाऱ्याने जत्रा संपते. द सऱ्या प्रदवशी तो र्ाडा प ढच्या 
र्ावाच्या प्रशववेर र्ाववाले नेऊन ठेवतात. प ढिे र्ाववाले तो र्ाडा वाजत र्ाजत आपल्या र्ावात घेऊन 
जातात. असे सर्ळेि र्ाडे मप्ररआईच्या मूळ ठाण्यापयंत जातात. त्यामधे हजारो र्ाडे एकत्र होतात. 
आपल्या र्ावावर आलेलं सकंट प्रनवारि करिारी, द ष्ट्काळ, रोर्राई प्रनवारि करिारी म्हिून मप्ररआईकडे 
लोक श्रद धेने पाहतात. 

 
ित्येक र्ावात मप्ररआईिं ठािं असतंि. त्याि बरोबर त्या - त्या पंिक्रोशीतही मप्ररआईिं एखादं 

महत्त्वािं ठाि असतं. 
 
नर्र प्रजल्ह्यातील कजगत ताल क्यात आळस ंदे र्ावी अशा िकारिे मप्ररआईिे महत्वािे ठािे आहे. 

दरवषी आषाढ मप्रहन्यात पौर्मिमेला या र्ावात मप्ररआईिी जत्रा भरते. आसपासिे पोतराज आप्रि हजारो 
लोक या जते्रला जमतात. मप्ररआईच्या महत्वाच्या पूजेला ‘कारि’ असे म्हितात. हे ‘कारि’ हाल्यािा 
म्हिजे रेड्ािा बळी देऊन करतात. मप्ररआई ही देवी महार, मारं्, वडार, पाथरवट, पारधी यािंी 
क लदेवता आहे. बाकीिा बह जन समाजही या देवीिी पूजा करतो. महाराष्ट्राच्या ग्रामीि भार्ात 
ग्रामसंस्कृतीतील ही महत्त्वािी देवता आहे. 

 
काळूबाई 
 

शाक्त देवतापंैकी काळूबाई ही महत्त्वािी देवता आहे. या देवीिं ठािं ित्येक र्ावात नसले तरी 
काळूबाईला मानिारा मोठा समूह महाराष्ट्रात आहे. भटक्या समाजातील वडार, पाथरवट, कैकाडी, 
पारधी यािंी ही देवता आहे. महाराष्ट्रात वाई ताल क्यात ‘माढंरदेवी’ या र्ावी काळूबाईिं मूळ ठािं आहे. 
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प िे आप्रि सातारा प्रजल्ह्याच्या सरहद दीवर उंि डोंर्रावर काळूबाईिे देऊळ आहे. िंाडािं डपात असिारी 
ही देवी नवसाला पावते, अशी लोकािंी श्रद धा आहे. 

 
पौष पौर्मिमेच्या प्रदवशी या डोंर्रावर काळूबाईिी ििंड यात्रा भरते. या जते्रला दूरदूरहून लाखभर 

लोक येतात. जते्रच्या प्रदवशी रात्री कोंबड्ा बकऱ्यािा बळी देऊन या देवीला नैवदे्य केला जातो. 
 
कवड्ाच्या माळा घातलेले हजारो भाप्रवक देवीिी र्ािी म्हित या जते्रत सामील होतात. 

आध प्रनकीकरिाम ळे देवीच्या जते्रिे पूवीिे स्वरुप मोठ्या िमािात बदलत आहे. 
 

घाटाई 
 
सातारा ताल क्यात साताऱ्याच्या पप्रिम भार्ात कासच्या पठारावर जंर्लात घाटाईिे देऊळ आहे. 

या देवीिी यात्रा पौष मप्रहन्यात श ध्द ित थीच्या प्रदवशी मध्यरात्री होते. या जते्रला हजारो लोक येतात. 
 

णिरंगाई 
 

ही देवी त ळजाभवानीिे रूप आहे. न्हावी जातीच्या भक्ताबंरोबर ही देवी त ळजापूरहून आली. आप्रि 
क रक ं भ या प्रठकािी थाबंली. क रक ं भ हे र्ाव प िे-सोलापूर रोडवर असून त्याप्रठकािी या प्रफरंर्ाईिे ठािे 
र्ावाबाहेर माळावर आहे. प्रफरंर्ाईिे आिखी एक ठािे कोल्हापूरात महाराष्ट्र हायस्कूल जवळ आहे. 

 
यमाई 

 
यमाई हे अंबाबाईिे, जयभवानीिे रूप आहे. नर्र प्रजल्ह्यातील राशीन येथे यमाईिे मोठे देऊळ 

असून त्या भार्ातील ही महत्त्वािी देवी आहे. दसऱ्या प्रदवशी मध्यरात्रीच्या वळेी मानािे लोक देवीिी 
पालखी बाहेर काढतात. 

 
या देवीच्या पालखी सोहळ्यात अनेक आराधी आप्रि भक्तर्ि सामील होतात. आराधी र्ळ्यात 

कवड्ाच्या माळा घालून व हातात पेटलेले पोत घेऊन पालखीच्या समोर देवीिी र्ािी म्हित, पोत 
नािवत असतात. यालाि पोत खेळिे असे म्हितात. या देवीच्या जते्रतील हा पोतािा िकार अप्रतशय 
र्ंभीर आप्रि देवीच्या स्वरुपािे र्ाभंीयग वाढविारा असतो. नर्र प्रजल्ह्यातील राप्रशन येथेही यमाईिे मंप्रदर 
आहे. 

 
राप्रशनच्या कडेला त्या र्ावाच्या खाली बारा वाड्ा आहेत. बह तेक वाड्ाच्या प्रशवलेा जाऊन 

पालखी द सरे प्रदवशी देवळात येते. खप्ररपािा हंर्ाम सपंलेला असल्याम ळे त्या भार्ातील शतेकरी खूष 
असतात. त्याम ळे शतेकरी मोठ्या िमािात या जते्रत सामील होतात. त्याििमािे करमाळ्यािी 
कमलादेवी, माढा ताल क्यातील माळावरिी आई, त्याचं्याही जत्रा मोठ्या िमािात भरतात. 

 
अंबाबाईिी अनेक नावाने अनेक रूपािी देवळे महाराष्ट्रात र्ावोर्ावी आहेत. 
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अंबाबाईिेि रूप असलेली ‘एकवीरा देवी’ आहे. लोिावळ्याजवळ काल्याच्या लेण्याला लार्नू 
एकवीरा देवीिे ठािे आहे. या देवीला मोठ्या िमािात कोळी समाज येतो. 

 
अंबाबाई - जगदंबा (भवानीमाता) 

 
महाराष्ट्रािी क लदेवता असलेल्या आईभवानीिे देऊळ त ळजापूर येथे आहे, हे सवेनाि माप्रहत 

आहे. महाराष्ट्रािी क लदेवता असलेल्या जर्दंबेला लोक बाराही मप्रहने येत असतात. संपूिग महाराष्ट्र 
भवानीमातेला भजतो. त्याम ळे जर्दंबेिी पूजा करिारे आराधी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आपिास 
प्रदसतात. अंबाबाईच्या पूजेतील अप्रतशय महत्त्वािी र्ोष्ट म्हिजे ‘परडी’, परसराम, पोत आप्रि कवड्ािी 
माळ. ही अंबाबाईच्या पूजेिी ितीके आहेत. आराधी आई अंबाबाईिे, त ळजाभवानीिे र् िर्ान खालील 
पद्धतीने र्ात असतात. 

 
आई प्रपतृ भरैवी प्रशवशक्ती धाव रे् । 
त प्रिंया, पायी आले शरि माते पाव रे् । 
आई अंबाबाई उधे, त िंा र्ोंधळ मापं्रडला उधे । 
आप्रदमाया तू शग्क्तदाप्रयनी र्ोंधळाला याव े॥ धृ ॥ 
माहूरर्डाला जत्रा मोठी, भक्त परसादाला येती । 
बोट िौंडक वाजती, दारी र्ोंधळी नाितो । 
दैत्य मारूनी पाप हप्ररसी, बसतीस त ळजाप री ॥ १ ॥ 
त झ्या रुपािे आपरुप, लीन होती राजारंक । 
तीन काळ पाहती म ख, त झ्या देवळी आलं स ख । 
क लस्वाप्रमनी आप्रदमाया तू र्ोंधळाला याव े॥ २ ॥ 
अंबे जोर्वा दे, जोर्वा दे, जोर्वा दे । 
माते जोर्वा दे, जोर्वा दे, जोर्वा दे । 
काया करूनी परडी । जोर्वा मारे्न बेरडी । 
वाहे परसादाच्या द रडी ॥ ३ ॥ 
त झ्या नामािा कडाका, रे्ला पार प्रतन्ही लोका । 
र्जे दाही प्रदशानंा डंका ॥ ४ ॥ 
मला दे र् याया । 
म्हिूनी आलो त प्रिंया पाया ॥ ५ ॥ ¹⁴ 
 

वरील जार्रर्ीत हे जर्दंबा भवानीमातेिे रूप, र् ि आप्रि कतृगत्त्व सारं्िारे आहे. अशा िकारच्या 
जार्रर्ीतातून, आराध्याचं्या र्ाण्यातून या देवीिे महत्त्व उभ्या महाराष्ट्रभर अनेक म खातूंन स्त्री-प रूष र्ात 
असतात. 

 
‘नवरात्र महोत्सव’ हा महाराष्ट्रातील महत्त्वािा सि आहे. या काळात प्रनरप्रनराळ्या 

शाक्तदेवताचं्याप ढे घटस्थापना केली जाते. ‘घट’ हे फलनािे ितीक असल्याम ळे आप्रि बह जनाचं्या या 
सवगि देवता मातृदेवता असल्याने त्याचं्याशी या घटािा संबंध असतो. शतेकऱ्यािंा एक हंर्ाम सपंलेला 
असतो आप्रि द सऱ्या हंर्ामािे बी धरिीमातेच्या क शीत पेरल्याम ळे शतेकरी वर्ग या मातृदेवतािंी मनोभाव े
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पूजा करून या घटाचं्यामाफग त अन्नधान्यािंी भरभराट व्हावी अशी अपेष घा या नवरात्र महोत्सवात देवी 
जर्दंबेकडे आप्रि प्रतच्या प्रनरप्रनराळ्या रूपातंील देवी-देवताकंडे करीत असतो. 

 
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जर्दंबा, भवानीमातेिी अनेक रूपे प्रनरप्रनराळ्या नावाने ििप्रलत 

िंालेली आहेत. बाराही मप्रहने या देवीच्या रूपािंी प्रनरप्रनराळ्या प्रठकािी पूजा केली जाते. एकंदरीत या 
ग्रामदेवता महाराष्ट्रातील लोकसंस्कृतीिे अप्रवभाज्य भार् बनलेल्या आहेत. श्रद्धाळू असिारा बह जन 
समाज आपल्या पंिक्रोशीशी प्रनर्डीत असिाऱ्या कोित्याही शवै आप्रि शाक्त र्िातील देवाला त्या 
देवाच्या मानापानािमािे पूजत आप्रि भजत असतो. त्या भजन-पूजनािे अनेक िकार असले तरी श्रदे्धिे 
स्वरूप मात्र एकि असते. 

 
लोकसंस्कृतीतील हा ग्रामीि समाज त्या त्या देवावर अवलंबून न राहता आपि केलेल्या कष्टाला 

आप्रि श्रमाला पाठबळ प्रमळाव ेआप्रि आपल्या कष्टािे साथगक व्हावे, त्यामध्ये देवािा सहभार् असावा, तो 
आपल्या पाठीशी असावा, एवढीि अपेष घा करत असतो आप्रि म्हिूनि तो आपल्या पिंक्रोशीत असलेल्या या 
ग्रामदेवतानंा त्या-त्या मोसमािमािे, श्रदे्धने पूजत असतो. तो डोळसपिे या दोघाकंडे बघतो. त्याचं्या श्रद्धा 
जरी भावप्रनक असल्या तरी आपल्या श्रमाला िप्रतष्ठा मार्िाऱ्या आहेत. हे नाकारता येत नाही. 

 
या ग्रामदेवतेिे उत्सव, र्ोंधळ, जत्रा व घरर् ती कायगक्रम हे मोसमाच्या शवेटी साजरे केले जातात. 

यातून कष्टाच्या, श्रमाच्या प्रमळकतीिा प्रहशोब माडंला जातो. आप्रि तो प्रहशोब लोकसंस्कृतीतील सवग 
ग्रामदेवतानंा घेऊन आनंदाने साजरा केला जातो. यावळेेस हा समाज आपल्या सवग देवतानंा हाकारत 
असतो. त्यािे स्पष्ट स्वरूप त्याचं्या व्यग्क्तर्त आप्रि घरर् ती श्रदे्धच्या कायगक्रमातून प ढे येते. प्रवशषेतः 
जार्रि-र्ोंधळातून तो आिखीनि स्पष्ट होते. 

 
र्ोंधळ मापं्रडला, र्ोंधळासी ये 
वाईच्या र्िपती र्ोंधळासी ये 
प ण्याच्या ितृश्रृरं्ी र्ोंधळासी ये 
त िंा र्ोंधळ मापं्रडला र्ोंधळासी ये ॥ धृ ॥ 
राप्रशनच्या यमाई र्ोंधळासी ये 
माढंरिी काळ बाई र्ोंधळासी ये 
कोल्हापूरिी अबंाबाई र्ोंधळासी ये 
त िंा र्ोंधळ मापं्रडला र्ोंधळासी ये ॥ २ ॥ 
वाडीच्या जोप्रतबा र्ोंधळासी ये 
त ळजापूरभवानी र्ोंधळासी ये 
प्रिखलठािच्या नाथबाबा र्ोंधळासी ये 
त िंा र्ोंधळ मापं्रडला र्ोंधळासी ये ॥ ३ ॥ 
जेज रीच्या खंडोबा र्ोंधळासी ये 
पंढरीच्या प्रवठोबा र्ोंधळासी ये 
आळंदी ज्ञानोबा र्ोंधळासी ये 
त िंा र्ोंधळ मापं्रडला र्ोंधळासी ये ॥ ४ ॥ 
सोनार प्रसदोबा र्ोंधळासी ये 
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औंधािी यमाई र्ोंधळासी ये 
आरफळािी सटवाई र्ोंधळासी ये 
त िंा र्ोंधळ मापं्रडला र्ोंधळासी ये ॥ ५ ॥ 
झशर्िापूरच्या महादेवा र्ोंधळासी ये 
पालीच्या खंडेराया र्ोंधळासी ये 
आळस ंदच्या मप्ररमाता र्ोंधळासी ये 
त िंा र्ोंधळ मापं्रडला र्ोंधळासी ये ॥ ६ ॥ ¹⁵ 

 
वरील र्ोंधळर्ीत हे खऱ्या अथाने लोकससं्कृतीतील ग्रामदेवतािें स्वरूप व त्यामार्ील श्रद्धा स्पष्ट 

करते. 
 

◈ ◈ ◈ 
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१३. लोकरामायिातील लोकमानस 
 

- डॉ. तारा भवाळकर 
 

रामायि आप्रि महाभारत कथा माहीत नाही, असा भारतीय (कोित्याही जाती धमािा) सापडिे 
कठीि आहे. मात्र या कथा ित्येकाला बह धा तोंडा-तोंडीि माहीत िंालेल्या असतात. नंतर त्या शालेय 
प स्तकात वािल्या जातात. मूळ संस्कृत रामायि महाभारत वाििारे तर फारि द र्ममळ. भाषांतरीत गं्रथ 
वाििारे थोडे. कारि अजूनही भारतात अनष घरािंी सखं्या मोठ्या िमािावर आहे. तरीही रामायि-
महाभारत कथा मात्र सवगज्ञात आहेत. त्यािंा ठसा भारतीय समाजमनात फार खोलवर ठसलेला आहे. या 
गं्रथाच्या ग्रापं्रथक परंपरेपेष घा लोकपरंपरा अप्रधक बलवत्तर आहे. अर्दी कीतगन-िविन प रािातून 
सापं्रर्तल्या जािाऱ्या कथाही कथकाने मूळ संस्कृतमधून वािल्या असतीलि यािी खात्री नाही. प्रपढ्यान् 
प्रपढ्या मौप्रखक परंपरेतून त्या हजारो वषे िवाप्रहत िंाल्या आहेत. 

 
त्यािा एक पप्ररिाम असा िंाला आहे की, कथन करिाराच्या कौशल्याने त्यात भर-घट केली 

आहे. कारि कथन परंपरेत वक्ता आप्रि श्रोता हे समोरासमोर असतात आप्रि श्रोत्यािंा िप्रतसाद घेत घेत 
वक्ता कथा ‘रंर्वनू’ सारं्तो. कथा रंर्ते ती दोन र्ोष्टींम ळे ! कथेतील आशय-घटना, िसंर्, व्यग्क्तप्रिते्र हा 
मूळ आकषगिािा र्ाभा असावा लार्तो. द सरा भार् म्हिजे कथन करिारािी शलैी ! त्यािंी भाषा श्रोत्यािंा 
अंदाज घेत घेत सजवलेले नाय, िसंर्ान रूप संर्ीत, वाद्य, यािंी मदत अशा अनेक घटकाचं्या मेळातून 
कथन करिारा कथा रंर्वतो. 

 
भारतातील कथन परंपरेत कीतगन-िविनासारख्या मंप्रदराश्रयी परंपरेबरोबरि उघड्ा िारं्िातील 

र्ोंधळासारख्या अस्सल लोकपरंपरा आहेत. द सरीकडे लोकनायािे अनेक िकार आहेत आप्रि 
घराघरातील जात्याच्या घरघरीबरोबर उत्स्फूतगपिे रिल्या जािाऱ्या ओव्याचं्या लडी उलर्डिाऱ्या 
स्त्रीर्ीतािंीही परंपरा आहे. ग्रामरिनेच्या बाहेरील भटक्या प्रवम क्ताचं्या आप्रि आप्रदजनाचं्या रंजनाच्या, 
कथार्ीत परंपरा आहेत. एक लोकपरंपरा म्हटली तरी प्रतच्या अनेक धारा आहेत. त्या सवेतून रामायि-
महाभारतकथा, िवाप्रहत होत आल्या आहेत. लोककथकाचं्या उत्स्फूतग कथनशलैीत लोकिप्रतभेने आपले 
योर्दान सतत प्रदले आहे. लोकिप्रतभेतून एकाि कथेच्या अनेक रूपािंा पसारा प्रसद्ध िंाला आहे. तो बह धा 
मौप्रखक आहे. काही हस्तप्रलखीत स्वरूपात उपलब्ध आहे. काहींिे अलीकडच्या अभ्यासकानंी संकलन 
केले आहे. अप्रभजन प्रलप्रखत परंपरेतही वाग्ल्मकींिे रामायि आप्रि व्यासािें महाभारत हे िमाि संस्कृत गं्रथ 
असले तरी त्याचं्याही एकाप्रधक संप्रहता उपलब्ध आहेत आप्रि रामायिाच्या बाबतीत तर ससं्कृत आप्रि 
िादेप्रशक भाषातंील गं्रथबद्ध संप्रहता अष घरशः शकेड्ानंी उपलब्ध असून त्याही प्रविन्मान्य आहेत. त्यातही 
उत्तरेकडील व दप्रष घिेकडील ितीत अप्रधक भेद आहेत. दप्रष घि तर रावि पूजकािंी ससं्कृती आहे. तर 
उत्तर रावि दहन करिारािंी ! त्या िातंात अशा िथा-परंपरा आजही आहेत. 

 
फादर काप्रमल ब ल्के या फ्रें ि अभ्यासकाने तर ‘रामकथा उत्पत्ती और प्रवकास’ हा बहृत्गं्रथ प्रलहून 

रामकथेिा जिू विगनात्मक कोशि प्रनमाि केला आहे. या गं्रथावर सहज जरी नजर टाकली, तरी एका 
रामकथेिे प्रकती प्रवप्रवध पयाय भारतात उपलब्ध आहेत, यािी कल्पना येते. घटना, िसंर् आप्रि व्यग्क्तरेखा 
याबाबत या सवग गं्रथातूंन खूप प्रभन्नता आहे. एकपरीने या सवग रामकथािंी प्रनर्ममतीही येथील लोकिप्रतभेने 
केलेली आहे. तसे तर रामायि आप्रि महाभारत या गं्रथािंी प्रनर्ममतीि म ळी लोकपरंपरेतून िंाली आहे. 
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महाभारत ही म ळात सूतकथािंी परंपरा असून प्रतिे साषे घपी संकलन-संपादन महषी व्यासानंी केले आप्रि 
रामायि ही क शी-लव या लोकपरंपरेतील कथार्ीत-र्ायकाचं्या परंपरेतील कथािें सकंलन संपादन 
महषी वाग्ल्मकींनी केले आहे. 

 
भारतीय िािीन साप्रहत्यािे हे एक वैप्रशष्ट्य एन. एम. श्रीप्रनवासन यानंी नोंदवले आहे. येथे एकि 

एक प्रलखीत गं्रथिामाण्य नाही. कोित्याही गं्रथाच्या प्रलप्रखत रूपाबरोबरि त्यािी अनेक मौप्रखक रूपे 
प्रवद्यमान असतात. त्यािंी प न्हा गं्रथबद्ध संप्रहता होऊ शकते. त्यािंीही प न्हा मौप्रखक रुपे होतात. 
थोडक्यात, येथे मौप्रखक, प्रलप्रखत, मौप्रखक असा िवाह िालू असतो. रामायि महाभारताबाबत तर हे 
सतत िालू आहे. िस्त त फक्त रामकथेिा प्रविार अप्रभिेत आहे. 

 
भारतभरच्या प्रवप्रवध िादेप्रशक भाषामंधून रामकथेिी अनेक मौप्रखक रूपे आजही प्रवद्यमान आहेत. 

लोकिप्रतभा ही त्यािंी जननी आहे आप्रि येथील समूहलोकमानस ही प्रतिी िेरिा आहे. महाराष्ट्रही त्याला 
अपवाद नाही. येथे िाम ख्याने मराठीतील लोकरामायिािंा प्रविार करायिा आहे. 

 
ग्रापं्रथक परंपरेपेष घा लोकप्रनर्ममत परंपरेिे प्रवश्व वरे्ळेि आहे. येथील रिना ही समूहमनािी प्रनर्ममती 

आहे. स्वाभाप्रवकि प्रतच्याही अनेक परी उपलब्ध आहेत. आपआपल्या परीने ित्येक कथेिी प्रनर्ममती स्वतंत्र, 
आपल्याप रती पप्ररपूिग आप्रि आपल्याप रती ‘िमाि’ ही आहे. 

 
लोकपरंपरेतील रामकथेत आप्रि िमाि संस्कृत वाग्ल्मकी रामायिात काही मूलभतू घटक समान 

आहेत. म्हिजे सवग पाते्र, त्याचं्या जीवनातील िम ख घटना, िसंर्, ढोबळमानाने त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वािी 
वैप्रशष्ट्ये सवग कथेतून व्यक्त होिारे श्रध्देय भावप्रवश्व हे सवग लोकपरंपरेतील रामकथामंधूनही आहे. पि या 
महत्वाच्या घटकाखेंरीज अनेक बारीक - सारीक बाबी प्रभन्नही आहेत. प्रकत्येक बाबी अप्रभजन परंपरेला न 
मानविाऱ्या आहेत, काही धक्का देिाऱ्याही आहेत. 

 
यािे कारि असे की, अप्रभजन परंपरेतील प्रनर्ममती काही पूवगप्रनयोप्रजत सामाप्रजक, धार्ममक हेत नी 

होते. उलट उत्स्फ तगता, लवप्रिकता आप्रि दैनंप्रदन जीवनरीतीिा म क्त आप्रवष्ट्कार हे लोकप्रनर्ममतीिे 
अंर्भतू स्वाभाप्रवक वळि असते. जाप्रिवपेेष घा नेिीव िभावी असते, प्रविारापेष घा भावना िबळ असते. 
उत्कट, उत्स्फूतग संवदेनशीलतेतून भावपष घ अप्रधक िभावी िंालेला असतो. कारि प्रनमाता आप्रि प्रनर्ममती 
याचं्यात भावात्मक अभेदता प्रनमाि होऊनि लोकाप्रवष्ट्कार होतो. स्वाभाप्रवकि प्रनमात्याने आपल्याि 
जीवनाच्या रुपाशी प्रनर्ममतीिे उत्कट नाते अन भवलेले असते. साध्या भाषेत म्हटले जाते की, 
लोकजीवनरीतीिाि आप्रवष्ट्कार त्याचं्या रिनेतून होतो. मर् त्यासाठी प्रनप्रमत्त काहीही असो. येथेही 
अप्रभजनपरंपरेतून आलेली रामकथा हे जरी प्रनप्रमत्त असले तरी लोकिप्रतभेच्या िप्रक्रयेतून ती लोकजीवनािे 
िप्रतझबब होऊनि अवतरते. मर् भारतभरच्या िादेप्रशक रुपात त्या त्या िदेशातील जीवनरीतींिी वैप्रशष्ट्येही 
त्यात उतरतात. ही वैप्रशषे्ट अनेक िकारािी असतात. त्यात िादेप्रशक, भौर्ोप्रलक पप्ररसर, िालीरीती, 
रुढी, लोकसमज, लोकश्रद्धा या सवेिा समावशे होतो. महत्वािे म्हिजे या सवग बाबी हे त्या त्या 
लोकमानसािे आप्रवष्ट्कार असतात. 

 
रामकथा हे भारतीय परंपरेतील अत्यंत िभावी असे प्रमथक आहे. प रािकथासंाठी प्रमथ (Myth) ह्या 

इंग्रजी शब्दाला ‘प्रमथक’ हा िप्रतशब्द भारतीय भाषात आता रुळला आहे. प्रमथकाचं्या प्रनर्ममतीिे विगन 
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करताना “‘प्रमथके’ ही समहूमनाला पडलेली स्वप्ने असतात,” असे म्हटले जाते. व्यक्तीच्या स्वप्नात 
एकीकडे वास्तवाशी नाते असते आप्रि द सरीकडे व्यग्क्तमनातील अप ऱ्या, स प्त इच्या, आकाषं घािी पूती 
असते. समहूमनाच्या स्वप्नािें स्वरुपही असेि असते. एकीकडे समूहजीवनातील वास्तव या कथातून 
िप्रतझबप्रबत होते, तर द सरीकडे समूहमनाच्या स प्त, अप ऱ्या आकाषं घा व्यक्त होतात. या आकाषं घा नेहमीि 
वास्तवसम्बद्ध लौप्रकक जीवनात पूिग होण्यािी शक्यता नसते. अशावळेी अद भ ताच्या पप्ररवलयातून त्या 
व्यक्त होतात. प रािकथेतील अद भ त अनेक िकारे आप्रवष्ट्कृत होते. कथेतील काही व्यक्तींिे पूवगस कृत, 
शाप-उशाःप, एखाद्या देवतेिी अवकृपा झकवा वरदान, उपजत दैवी सामथ्ययग, काही व्यक्तींच्या झकवा 
वस्तंूच्या श भ-अश भ साहियातून घडिाऱ्या घटना अशा अनेक मार्ेनी अद भ तािा आप्रवष्ट्कार होतो आप्रि 
कथेला अलौप्रककािा साज िढतो. लौप्रकक-अलौप्रककाच्या आंदोलनातून कथा प ढे सरकते. पि हा 
िमत्कार घडवीत असते लोकमानस ! 

 
अशा अलौप्रककावर परम प्रवश्वास असतोि. लोक परंपरेतील लोकमानसाजवळ एक खास र् ि 

असतो, तो म्हिजे ‘मेक प्रबलीव्ह’ िा! एक “व्याजप्रवश्वासाहगता” हे मन साभंाळून असते. एरव्हीच्या 
वास्तवात जी बाब अप्रवश्वासाहग वा अशक्य असते, अशी बाब प्रमथकाच्या प्रवश्वात सहज प्रवश्वासाहग होते. 

 
लौप्रकक-अलौप्रककािा प्रमथकामधील व्यवहार मोठा मजेशीर असतो. प्रमथकातील 

व्यग्क्तरेखामंधील िम ख- (नायक-नाप्रयका व त्यािें पष घपाती) व्यग्क्तरेखा आदरिीय, श्रदे्धय, आदशग 
असताति. मात्र द सरीकडे त्यािें सामान्य मानवी वतगन, र् ि- दोष, बरे-वाईटपि हेही व्यक्त होते. त्यात 
कोिाला काही र्ैर वाटत नाही. लोकनायातून तर एरव्ही परम श्रदे्धय असलेल्या देवदेवतािंी आप्रि 
व्यक्तींिी येथेच्य िेष्टामस्करीही असते. अर्दी झटर्ल-टवाळीच्या पातळीवरिी िेष्टा असते. कृष्ट्ि-पेंद्यािा 
र्ि-र्वळिींिा िवशे झकवा िारंभीिा र्िेशपूजनािा िवशे (दशावतार) ही नेहमीिी उदाहरिे आहेत. 
इतर प्रमथकातूंनही पौराप्रिक व्यग्क्तरेखाचं्या र् िदोषािें मूल्यमापन लोकमानस प्रनभगय व म क्तपिे करताना 
प्रदसते. रामकथेत रामािे या िकारे परखड मूल्यमापन (बह धा स्त्रीर्ीतातूंन) केलेले प्रदसते. 

 
मराठी लोकपरंपरेतील रामकथािंा मोठा पसारा स्त्रीरप्रित जात्यावरच्या ओव्यातूंन मोठ्या 

िमािावर आहे. या ओव्या जशा स िल्या तशा स या स या घटनािसंर्ािी विगन करिाऱ्या आहेत. पि या 
अष घरशः हजारो ओव्या महाराष्ट्रभर आहेत. त्यािंी संकलनेही िंाली आहेत. त्याचं्या संपादनातून 
लोकपरंपरेतील स प्रवप्रहत क्रमबद्ध रामायि प्रसद्ध होते. असा ियत्न मराठवाड्ातील लोकसाप्रहत्याभ्यासक 
डॉ. ना. र्ो. नादंापूरकर यानंी केला आप्रि तो अप्रलकडे डॉ. उषा जोशी यानंी ‘मऱ्हाठी स्त्री रप्रित रामकथा’ 
या शीषगकाने, प्रवविेक िस्तावनेसह प स्तकरूपाने िप्रसद्ध केला आहे. 

 
खेरीज डॉ. सरोप्रजनी बाबर यानंी केलेल्या प्रवप ल सकंलनात व अन्यत्रही रामायिावरील शकेडो 

ओव्या आहेत. 
 
संस्कृतातील प रािािंमािे िादेप्रशक बोलीतूनही दीघग प रािकथाचं्या (प रािसदृश) रिना िंाल्या 

आहेत. एक परीने ही लोकप रािे आहेत. अशा िकारिे ‘अंक शप राि’ नावािे एक लोकप राि आहे. 
 
खेरीज लोकस्मृतीने जतन केलेल्या, काही स्थळकाळाशंी बद्ध असलेल्या तोंडो तोंडी िालत 

आलेल्या अनेक आख्याप्रयका, समज ती, कथा यातूनही रामायिािा आप्रवष्ट्कार होत राप्रहला आहे. 
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या ित्येकातून व्यक्त होिाऱ्या लोकमानसातील काही िम ख वैप्रशष्ट्यािंाि परामशग घेिे येथे शक्य 
आहे. तपशीलाचं्या प्रभन्नतेच्या बारकाव्यात प्रशरिे प्रवस्तारभयास्तव अशक्य आहे. 

 
मराठीतील जात्यावरच्या ओव्यािंी प्रनर्ममती िाम ख्याने ग्स्थर कृषी ससं्कृतीत िंाली आहे. 

स्वाभाप्रवकि त्या स्त्रीिे जीवन, प्रतच्या समोरिे आदशग, त्या समाजातील मूल्ये यािंा आप्रवष्ट्कार त्यानंी 
रिलेल्या ओव्यातूंन होतो. भारतीय स्त्री जीवनावर ित्यष घाित्यष घ पिे मन स्मृतीिप्रित स्त्रीप्रवषयक धारिािंा 
आप्रि प्रनबधंािंा खूप मोठा िभाव आहे. समकालीन ससं्कृतीच्या मूल्यािें मोठे दडपि आहे. मात्र ित्यष घ 
जर्ताना त्या व्यवस्थेम ळे प्रनमाि होिारी कोंडी, जाििूक यािें भानही स्त्रीमनाला आहे. “ज्यािं जळतं 
त्याला पोळतं,” या लोकोक्तीिा येथे ित्यय येतो. प्रशवाय “जात्यावर बसलं की ओवी स िते,” तशी 
आपोआप मनाच्या तळातून ओवी उिबंळून येत असल्याने आपोआपि स्त्रीमनाच्या र्ाभ्यात दडपलेली 
वदेनाही शब्दरुप घेऊन येते. बाह्य दैनंप्रदन जीवनव्यवहार, तेथील आदशग मूल्ये याबंरोबरि अतंमगनातील 
प्रवप्रवध भावभावनािंी अप्रभव्यक्तीही होते. बप्रहिाबाई िौधरींच्या भाषेत हे र्ािं पोटातून ओठात येतं. 
लौप्रकक जीवनातील जर्ण्यािा एक अन्वय स्त्रीमनाने आपल्या अन भवातून लावलेला असतो. लौप्रकक 
घटना-िसंर्ािे अथग एक स्त्री म्हिून प्रतच्या संवदेनेला प्रभन्न िकारे जािवलेले प्रदसतात. रुढाथाने ही स्त्री 
अनष घर असली तरी ती अडािी नाही. जर्ण्यातले टके्क टोिपे खात खात, परंपरेने प्रदलेल्या प्रशकवि कीतून 
घप्रटतािें स्वतंत्र अथग लावण्यािे, मूल्यमापन करण्यािे शहािपि प्रतला आलेले प्रदसते. परंत  रूढ क ट ंब 
व्यवस्थेला आप्रि समाजव्यवस्थेला न रुििाऱ्या बाबी उघडपिे ती क्वप्रिति सारं्ते. मात्र त्या बाबी ती 
“लेकी बोले, स ने लारे्” या लोकोक्तीिमािे आडवळिाने व्यक्त करते. अशा वळेी भारतीय लोकप्रिय 
प्रमथकातंील प्रवशषेतः रामायिकथेतील घटना, व्यक्ती, िसंर् याचं्यािारे प्रतिे म्हििे ती व्यक्त करते. कधी 
कधी आजही क्रातंीकारी वाटतील अशी प्रवधाने ती त्या प्रवप्रशष्ट संदभात करून जाते. पि त्यावरून रूढ 
घप्रटतािें आप्रि व्यग्क्तरेखािें स्वतंत्र अन्वय लावण्यािी प्रतिी िप्रतभाशक्ती जािवते. शक्यतो तपशीलात 
उदाहरिे देण्यािे टाळण्यािा ियत्न करण्यािा मानस असला तरी जात्यावरच्या ओवीतून व्यक्त होिाऱ्या 
पारंपप्ररक स्त्रीमनािा हा िाप्रतभ िमत्कार कळण्यासाठी काही उदाहरिे देिे अटळ ठरिार आहे. 

 
िसंर् महाभारतातील द्रौपदीवस्त्रहरिािा आहे. द्रौपदीिी एक स्त्री म्हिनू अनग्न्वत प्रवटंबना िालू 

असूनही प्रवप्रवध कारिानंी द्रौपदीिे सवग प रूष, आप्त प्रनष्ट्क्रीय बसलेले आहेत. जात्यावर दळि दळिाऱ्या 
रूढाथाने ‘अडािी’ असलेल्या या स्त्रीमनािे द्रौपदीच्या त्या अवस्थेशी इतके भावप्रनक तादात्म्य िंाले आहे 
की, ती द्रौपदीच्या म खाने जि  स्त्री जातीिीि अर्प्रतकता आप्रि संताप म क्तपिे प्रतच्या शलैीत व्यक्त करते. 

 
“पाि पतींिी मी नार । अनाथ रंडकीवानी ॥” 
 
प रूषिधान कू्रर व्यवस्थेने अमान षपिे लादलेल्या िाप्रतव्रत्य सकंल्पेनेतील वैयथग या मनाला अत्यतं 

भर्भर्ीतपिे जािवल्यािे आप्रि प्रतने ते िं र्ारल्यािे येथे प्रदसते. अशा जार्ा अनेक प्रमथकावंरील 
ओव्यातून आढळतात. प्रवशषेतः भारतीय परंपरेतील आदशग समजल्या जािाऱ्या प्रस्त्रयाचं्या 
व्यग्क्तमत्त्वावरील अन्याय, त्यािंी कोंडी यािें आपल्या अन भवाशी नकळत नाते जोडले जाते आप्रि 
आपल्या संदभात जे स्पष्ट करता येत नाही, ते या प राि प्रस्त्रयाचं्या प्रनप्रमत्ताने येथील स्त्रीमानस स्पष्ट करते. 

 
रामायिातील सीतेशी तर या भपू्रमकन्यािें आतड्ािे नाते असाव े अशा प्रजव्हाळ्याने आप्रि 

आत्मौपम्य भावाने प्रस्त्रया म खर िंालेल्या प्रदसतात. सीतेच्या जीवनातील हषग-प्रवमशाप्रद सवगि भावना त्या 
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उत्कटपिे व्यक्त करतात. रामाप्रवषयी भक्ती, आदरही भरभरून व्यक्त करतात. पि सीतेशी त्यािंी अप्रभन्न 
जवळीक असल्यािा ित्यय जात्यावरच्या ओव्यातूंन येतो. राम-सीतेिे जीवन या श्रमकरी प्रस्त्रया आपल्याि 
जीवनात अन भवतात. सीतेसाठी व्याकूळ िंालेला पप्रहल्या वनवासातला राम जसा त्या पाहतात, तसाि 
द सऱ्यादंा सीतेला एकटीला वनवास भोर्ायला लाविारा प्रनमगम रामही त्या मनोमन पाहतात आप्रि 
ओवीतून व्यक्त करतात. 

 
सीतास्वयंवराच्या वळेी सीतेिे वय पाि वषेपासून बारा वषेपयंत ओव्यातूंन येते. कारि प्रतने 

वषेन वष े म लींिी त्याि वयातली लनने पाप्रहलेली असतात. लननातले हळद, तेलसाडी, रूखवत, 
वरघोडा, मानपान ही सर्ळी विगने प्रतच्या अन भवातलीि असतात. त्यािवळेी जनक हा मोठा राजा 
असल्याने सीतेच्या-त्याच्या म लीच्या लननात मोत्याच्या अष घदा वाटल्यािे स्वप्नदृश्यही ती अन भवते. 
मधूनि सीताजन्माच्या कथामंध्ये कधी ‘नारं्राच्या तासोताशी’ तर कधी ‘सोन्याच्या पेटीत’ सीता 
सापडल्यािी कथाही येते. तर एका पयायात सीता राविािी कन्या असल्यािीही हकीकत आहे. ती मराठी 
लोकमानसालाही ज्ञात असल्यािे उल्लखे ओव्यातून येतात. 

 
‘सीता’ म्हिजे नारं्रलेली भमूी हा वदेकाळापासूनिा अथग प्रतला माहीत नसला तरी अभाप्रवतपिे 

तो कल्पनाबंध ओवीत येतो. सीतेच्या रूपसौंदयािी तपशीलवार विगने फारशी नाहीत. पि ती स ंदर, 
आज्ञाधारक म लर्ी आप्रि सून आहे. महाराष्ट्र हा काळ्यासावळ्या विाच्या मािसािंा देश. र्ोरेपिािे 
कौत क असले तरी ‘र्ोरीर्ोमटी’ हजार खोड्ा िोरिारी ‘नकटी’ असल्यािी अढीही म्हिींतून व्यक्त होते. 
सीता ही श्रमकरी कृप्रषकन्येच्याि विािी ‘सावळी सीताबाई’ म्हिून अनेकदा प्रदसते. 

 
सीतामाई जेज रीच्या खंडेरायाच्या दशगनालाही जाते. कोित्याही ग्रामीि श्रमकरी आईसारखी 

लव-अंक शासाठी नवस बोलते आप्रि ‘रामरायािी रािी’ असल्याने स पाने सोनेही वाटते. वास्तव आप्रि 
कग्ल्पत यािंी अशी सतत सरप्रमसळ लोकिप्रतभा करताना प्रदसते. 

 
सीतेला भोर्ाव्या लार्िाऱ्या दोन्ही वनवासािंी विगने या प्रस्त्रयानंी खूप समरसून आप्रि प्रवस्ताराने 

केली आहेत. झकबह ना रामसीतेिी कथा म्हिजे वनवासकथा हे समीकरि या प्रवप ल ओवीसंभारातून 
िकषाने जािवते. 

 
ग्रामीि महाराष्ट्र फार श्रीमतं असल्यािी ख्याती नाही. िांतपरत्व ेफरक असला तर ‘दर्डापेष घा 

वीट मऊ’ इतकाि ! मान्सूनच्या लहरीवर अवलंबनू असलेल्या बेभरवशाच्या शतेकरी जीवनात 
अभावग्रस्ततेिा वनवास बायका-प रूष सतति भोर्त आले आहेत. म्हिून की काय वनवासािी विगने 
प्रवप ल आहेत. 

 
पि पप्रहला वनवास त्यातल्या त्यात स खािा ! प्रकतीही आपत्ती आल्या तरी िेमळ पतीिी साथ 

असेल, तर बायकाचं्या दृष्टीने तो खडतर वनवासही स्वर्गस खािा वाटतो. याि भावनेिे िप्रतझबब पप्रहल्या 
वनवासाच्या विगनात आहे. द सरा उपेप्रष घतेिा वनवास खरा खडतर आहे. 

 
नाप्रशकच्या पंिवटीत ‘राम सीतेिं मन रंर्लं’ ! र्ंरे्काठी दोघानंी ‘राह टी उभारली’, रामक ं डावर 

राम आंघोळ करून रे्ला की सीता कोित्याही याते्रकरू बाईसारखी ‘वल्ल्या धोतरािा प्रपळा खादं्यावर 
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टाकून येते. राम पूजेला बसला की रारं्ोळी काढते आप्रि त्याला सदी-पडसे िंाले की ‘आल्यािा काढा, ही 
करून पाजते. रामाला घाम आला की, सीता ल र्ड्ाच्या घोळाने प सते, अशा एक की दोन अनेक रमिीय 
िसंर्ािंी कल्पनाप्रिते्र पाहत कोित्याही िेमळ आनंदी जोडप्याच्या सहजीवनािे अन भव प्रस्त्रयानंी रंर्प्रवले 
आहेत. 

 
रामराज्यप्रभषेकाच्या वळेी कैकेयीने खोडा घातला. दशरथािी ती म्हातारपिािी तरूि, स ंदर 

बायको असल्याने आप्रि पूवी लढाईत मदत करून दशरथाकडून आपल्याि प त्राला राज्याप्रभषेक करण्यािे 
विन घेतल्याने कैकेयीने रामाच्या राज्याप्रभषेकाला िप्रतबंध केला. त्यािी अनेक विगने प्रस्त्रयानंी केली 
आहेत. केस सोडून, उफराटी िोळी घालून ती कैदाशीि होऊन दशरथाकडे रे्ली. सीतेच्या द सऱ्या 
वनवासाला प्रनप्रमत्त िंालेली कैकेयी ही खलनाप्रयका सासू आहे. मंथरा फारशी येथे िकट होत नाही. पि 
‘िारं्’ू निंद मात्र येते. ‘भेर्ामती (कैकेयी) आप्रि ‘िारं्’ू सीतेिे जीवन उध्वस्त करतात. 

 
सास रवास हा भारतीय स्त्री जीवनातला अत्यतं पीडादायक भार् आहे. तो जवळ जवळ अटळ आहे 

आप्रि त्यािें नेतृत्त्व सासू, निंद आप्रि त्यानंी कान फ ं कल्याम ळे िवताळलेला आईवडेा प त्र- 
सास रवाप्रशिीिा पती करतो. प्रस्त्रयाचं्या ओव्यातला रामही अशाि मानवी वृत्तीिा िप्रतप्रनधी आहे. जि  काही 
सीतेिा सास रवास हे भारतीय स्त्रीिे भार्धेय म्हिूनि भारतभर प्रिप्रत्रत िंाले आहे. समस्त भारतीय 
स्त्रीमनाने सीतेमध्ये स्वतःलाि अन भवले आहे. जि  सीतेने प्रस्त्रयानंा सास रवासाच्या वदेनेिे वाि वाटले 
आहे. 

 
सीतेला ‘केसोकेसी’ िंालेला सास रवास प्रतने ‘देशोदेशीं’ च्या सयानंा वाटला झकवा प्रतला ‘बह  बह ’ 

िंालेला सास रवास ‘र्हू र्हू’ वाटला. सीतेच्या डोंर्राएवढ्या द ःखाकडे पाहून आपल्या उपेषे घिे, 
सास रवासािे द ःख बायकानंी हलके मानले आहे. 

 
सामान्यपिे सीता समज तदार प्रदसते. पि एखाद्या वळेी वनवासाच्या वाटेवर तीही एखाद्या 

सामान्य स्त्रीसारखी नवऱ्यावर वैतार्ून म्हिते. ‘रामा, त झ्या संवसारी मािंं काही बरं िंालं नाही.’ तेव्हा राम 
समजूत घालून ‘वैतार् नाही बरा.’ म्हितात. अखेर जन्मभर मूक अश्र ूढाळण्या प्रशवाय र्त्यंतर उरत नाही. 
त्या अश्र ंनी ‘डोंर्री पडला िंरा’ झकवा ‘डोंर्री िंाली प्रवहीर’ असे िमत्कारही घडतात आप्रि 
प्रठकप्रठकािच्या दंतकथा जन्माला येतात. 

 
बाईच्या जातीने रार्- वैतार् प्रर्ळूनि जन्म काढायिा असतो. हीि प्रशकवि असते. बह तेक प्रस्त्रया 

अधून-मधून वैतार्तात आप्रि शवेटी ‘पदरी पडलं अन् पप्रवत्र िंालं,’ म्हिून जर्त राहतात. सीता त्यािंी 
र् रू होते. 

 
अशीि एक दंतकथा झहदी भाषी िदेशात आहे. लनन िंाल्या िंाल्या सासवानंी प्रतला अंर्ि 

िंाडायला लावले. आता ही राजकन्या आप्रि राजस्न षा असली तरी खात्याप्रपत्या शतेकरी घराइतकेि 
वैभव या लोकिप्रतभेला प्रदसते. म्हिनू अशा घरातल्या सासू-स नासंारखे संबधं प्रदसतात. मोठे अंर्ि 
िंाडताना आधीि लहान असलेला िंाडू त टल्याने सीता श्रमाने वैतार्नू िंाडिी आपटते. ‘जळ्ळी मेली 
िंाडिी’ म्हिून प्रतच्यावरि रार् काढते. सासूच्या काकदृष्टीतून हे स टत नाही. ‘सूनबाई भलतीि प्रतखट 
प्रदसते. आत्ताि प्रतिी नारं्ी मोडायला हवी,’ ही खूिर्ाठ मनाशी बाधूंन सासू हे काम म लावर रामावर 
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सोपवते मातृभक्त राम सीतेकडून शपथ घेववतो की, ‘मी आजपासून रार् सोडला.’ ही दंतकथा प न्हा 
सीतेच्या प्रनप्रमत्ताने भारतीय स्त्रीच्याि ग्स्थतीिे प्रित्र रेखाटते. 

 
राम-सीतेच्या वनवासाच्या प्रनप्रमत्ताने भारतभरच्या प्रवप्रवध भार्ात दंतकथा प्रनमाि िंाल्या आहेत. 

ित्यष घ इप्रतहास काहीही असो, भारतीय लोकमानसाने वनवासाच्या प्रनप्रमत्ताने राम-सीतेला सर्ळीकडे 
झहडवले आहे. दंतकथाचं्या रूपाने त्यािंा प रावा प्रमळतो. अशीि एक दंतकथा व्यंकटेश माडरू्ळकर याचं्या 
‘बनर्रवाडी’ या कादंबरीत आहे. त्या भार्ात वनवासात झहडत असताना भाकरी खायला रामसीता थाबंले 
असता सीता र्ावात ताबं्याभर पािी आिायला रे्ली, तेव्हा प्रतला कोिी पािी प्रदले नाही. म्हिून रामाने 
‘इथं पािीि पडिार नाही’ असा शाप प्रदला. तेव्हापासून हा (मािदेश) देश द ष्ट्काळी िंाला. तर द सऱ्या 
वनवासात बाळंतीि सीता कोल्हापूरच्या रंकाळा तलावावर ‘बाळ ती’ ध वायला’ रे्ल्यािे मी एका दशावतारी 
खेळात ऐकले आहे. 

 
रामकथेतल्या घटना-िसंर्ाशंी आप्रि व्यग्क्तमत्त्वाशंी भारतीय मन प्रवलष घि तादाम्य पावल्यािा 

ित्यय अशा अनेक दंतकथातूंन, श्रद्धा समज तीतून येतो. असे म्हितात की, अयोध्येच्या जवळच्या प्रमप्रथला 
िदेशातली मंडळी परवापरवापयंत अयोध्येतल्या म लाला म लर्ी देत नसत. या र्ावत म लर्ी प्रदली की, 
जन्मभर सीतेसारखी प्रतिी परवड प न्हा या र्ावातल्या लोकानंी करू नये, ही धारिा होती. अलीकडे त्यात 
बदल िंाला आहे असे म्हितात. आपल्या म लीबद्दलिी आईवप्रडलािंी माया आप्रि झिता प्रकती वडेी असते. 
हे सवगज्ञात आहे. त्यािाि ित्यय या धारिेत आप्रि िथेत प्रदसतो. सातारजवळ कोरेर्ावजवळच्या डोंर्रावर 
दर संक्रातंीला खास सीतामाईिी जत्रा केवळ बायकािंी भरते आप्रि सीतावनवासाच्या ओव्या बायका 
प्रदवसभर र्ात असतात. स्त्रीमनात सीतेिी वसती प्रकती घट्ट आहे, यािा हा प रावाि ! प ढे रावि सीतेिे 
कपटाने अपहरि करतो. लक्षमिाने रेघ मारली असूनही साधू प्रवन्म ख जाऊन रामािे सत्त्व जाऊ नये 
म्हिून साधूवषेातल्या राविाच्या आग्रहावरून सीता उंबरा ओलाडंते आप्रि अनथग परंपरा स रू होते. 

 
राविपत्नी मंदोदरी आधी राविािी समजूत घालून ‘परनारीिा यंद त ला रसातळला नेईल’, असा 

इशारा देते-पि तीही परमपप्रतव्रता म्हिून सीतेिे मन वळवण्यासाठी येते. तेव्हा रामावरच्या परम िीतीने 
सीता प्रतला म्हिते, “तू सोन्याच्या लंकेच्या राविािी रािी असलीस तरी माझ्या रामाच्या पायाशी 
त झ्यासारख्या कैक दासी आहेत.” नवऱ्याबद्दलिा अप्रभमान बायका िारिौघात थोडा अप्रतशयोक्तीने 
सारं्तात, त्यािेि हे उदाहरि ! याच्या उलट आप्रदवासी कोरकंूच्या एका र्ाण्यात सीता राविाकडे 
आकर्मषत िंाल्यािेही विगन आहे. 

 
भारतीय स्त्रीमनात पाप्रतव्रत्यमहती फार खोलवर रूजलेली आहे. राविाशी िंालेल्या य द्धात 

इंद्रप्रजताच्या वधानंतर त्यािी पत्नी स लोिना प्रहच्या ‘सत्वा’म ळे मेलेल्या इदं्रप्रजतािे प्रशर खदखदा 
हसल्यािे तपशीलवार आख्यान या ओव्यातूंन रंर्प्रवले आहे आप्रि राविवधानंतर अंर्भतू ‘संतपि’ 
असलेल्या सीतेने धीरोदत्तपिे अग्ननप्रदव्य केल्यािी कथाही करूिोदात्तपिे विगन केली आहे. 

 
‘आता स खािे प्रदवस आले,’ असे समजून राम-सीता अयोध्येत आले खरे ! पि सीतेला हे स ख 

फार काळ भोर्ता आले नाही. 
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लोकरामायिातील उत्तरकाडंातल्या सीतेच्या द सऱ्या वनवासािी कहािी बायकानंी फार 
मनापासून सापं्रर्तली आहे. अप्रभजन परंपरेत नसलेल्या अनेक बाबी या कथेत आहेत. 

 
राम-सीतेिे स ख दीघगिेषी कैकयीला/निंदेला सहन िंाले नाही. मोठ्या कपटी मानभावीपिाने ती 

सीतेच्या मंप्रदरात येते. न कतीि र्भािी िाहूल लार्लेली सीता समाधानात पाहून “तो रावि कसा होता? 
त्यािं प्रित्र काढून मला दाखव,” असा मानभावी आग्रह स रू केला आप्रि सीता प न्हा प न्हा सारं्त राप्रहली 
की, “डाव्या अंर् ष्ठावािून नाही देखला रावि !” राविािा मी फक्त डावा अंर्ठाि पाप्रहला. 

 
आता डावा अंर्ठाि का? लोकपरंपरेतील कथातूंन एक कल्पनाबधं वारंवार येतो. कोिािे िाि 

काही प्रवप्रशष्ट प्रठकािीि असतात. कधी त्याि व्यक्तीच्या अवयवात, कधी एखाद्या िाण्यात झकवा बाह्य 
वस्तूत असतात. आप्रि त्या ‘ममा’ वर घात केला की त्या व्यक्तीिा मृत्यू होतो. 

 
सीताहरि करताना जटायशूी िंालेल्या िंटापटीत दोघेही एकमेकानंा आपले ‘ममग’ सारं्तात. 

जटायूिे िाि त्याच्या पंखात तर राविािे डाव्या पायाच्या अंर्ठ्यात असल्यािे रावि (खोटेि) सारं्तो. 
जटायू डाव्या अंर्ठ्यावर िंडप घालीत असतानाि कपटाने रावि त्यािे पखं कापून वध करतो. ही कथा 
काही पयायी रामकथात आहे. 

 
तात्पयग असे की, राविािा मृत्यूि सीतेच्या ध्यानी मनी असल्याने प्रतच्या मनात त्यािा तो अंर्ठाि 

राप्रहला. कैकेयीला हे माहीत नव्हते, “तेवढेि काढ” असा आग्रह केल्याने सीतेने उभ्या झभती घोटून जि  
प्रित्रफलक तयार केला आप्रि तो ‘तो’ अंर्ठा रेखाटला. उभ्या झभती सारवनू, घोटून त्यावर नार्पिंमीिे 
नार्, र्ौरी, इतर श भ रेखाटने करण्यािी बायकािंी परंपरा आहे. तीि ओवीकत्येच्या अंतमगनात असावी. 

 
ते अंर् ष्ठमात्र िमाि’ घेऊन कायािा नायटा करावा. तसा संबधं कैकेयीने (निदेंने) प्रिप्रत्रत 

केला. त्यावर पडदा टाकला. काही पयायामंध्ये (प्रवशषेतः बंर्ाली) सीतेच्या हातातल्या ताडाच्या पंख्यावर 
काढलेल्या ‘त्या’ अंर्ठ्यािा पूिग रावि रेखाटून िंोप लार्लेल्या सीतेच्या यातीवर पंखा ठेवला. एवढी 
पूवगतयारी करून राम दरबारात असतानाि ‘घात िंाला’ म्हिून ओरडा आरडा करीत या खलनाप्रयका 
पोिल्या. एकाच्या िार िहाड्ा केल्या. “सीतेच्या मनात राविाबद्दलिी आसक्ती आहे,” हे त्याच्या मनात 
भरवनू त्याला आिनू प रावा दाखवला. नेहमीच्या सासंाप्ररक अन भवािें हे थोडे तीव्र रूप आहे. प ढिे रामािे 
सर्ळे वतगन कोित्याही सामान्य ‘इसाळू’ नवऱ्यासारखेि आहे. 

 
म ख्य म्हिजे कोित्याही अप्रभजात परंपरेत नसलेली ही सीतेच्या द सऱ्या वनवासािी कारिे 

आहेत. स िप्रसध्द धोबी तर क्वप्रिति आहे. रामही लक्षमिाला आज्ञा देतो; ती प्रतला माहेरी पोिप्रवण्यािी 
नाही, तर ते प्रनप्रमत्त करून प्रतला वनात नेऊन प्रतिा ‘वध’ करण्यािी, प रावा म्हिून प्रतिा ‘बाहू’ (क ठे 
काळीज) घेऊन येण्यािी. 

 
‘वधवाया नेली सीता नार’ या िरिाने स रू होिाऱ्या अनेक ओव्या स्त्रीर्ीत संभारात आहेत. 

पत्नीच्या िाप्ररत्र्यािा संशय आला आप्रि प्रवशषेतः आईने आप्रि बप्रहिीने प ष्टी प्रदली तर बायकोिा वध करिे 
हे आजही बह ििप्रलत दृश्य आहे. कारि प रूषाचं्या दृष्टीने ती फारि मोठी मानखंडना ठरते आप्रि पत्नीला 
ठार करिे यात काहीि रै्र नाही. उलट तोि प रूषाथग आहे. या लोकधारिेिाि हा आप्रवष्ट्कार आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

लक्षमि त्या मानाने सहृदय आप्रि िेमळ दीर (वाग्ल्मकी रामायिातही) आहे. मोठी भावजय आप्रि 
धाकटा दीर याचं्यामधील नाते लोकपरंपरेतही प्रजव्हाळ्यािे आहे. 

 
‘ही बोरी-बाभळीिी वाट माझ्या माहेरिी नाही. माझ्या माहेरच्या वाटे केळीिे दाट बन आहे.’ असे 

सीता म्हित असतानाि लक्षमि प्रतला रानात आितो. तहानलेल्या सीतेला पळसाच्या पानाच्या द्रोिातून 
पािी आितो. पि ‘तो’ पळस प झल्लर्ी ! परप रूषािा ‘असा’ ही स्पशग नको म्हिनू सीता नाकारते. अखेर 
केळीच्या/टेंभ िीच्या (स्त्रीझलर्ी वनस्पती) द्रोिातून आिलेल्या पाण्यािा सीता स्वीकार करते. एक परीने 
ज्या िप्ररत्र्यहननाच्या आरोपाखाली राम प्रतच्या वधािी आज्ञा देतो, त्याच्या प्रवरोधातला प रावाि ती देते. 
लक्षमिािी खात्री असतेि. सीताही वास्तव उमर्ून ि कली होती. 

 
‘त ला नेमून प्रदलेलं काम तू कर’ म्हिून सीतेने लक्षमिाप ढे मान िं कवली. मात्र तत्पूवी ‘लक्षमिा 

माझ्याकडे नीट पहा, ‘सव्वा सहा म्हैन्यािा र्भग पोटी’ असल्यािी खात्री करून घे.’ (म्हिजे मेल्यावर तरी 
प्रवटंबना नको.) म्हिनू सारं्ते. लक्षमि ते ताडपत्रावर प्रलहून आपली माडंी प्रिरून त्यात ते ताडपत्र ठेवतो, 
भावी प राव्यासाठी. सीतेच्या या खिखिीत सत्त्वाला पाहून लक्षमिाच्या हातिी शसे्त्र र्ळून पडली. मर् 
एका स ताराकडून ह बेहूब कृप्रत्रम बाहू करून घेऊन तो रामाकडे रे्ला. 

 
आता मात्र राम व्याकूळ िंाला. पि इलाज नव्हता. लोकरामायिातील हा सर्ळाि भार् 

लोकिप्रतभेिी पूिग स्वतंत्र प्रनर्ममती असून लोकजीवनातील अन भवातूंन यातील व्यग्क्तरेखा घडल्या आहेत. 
 
‘आटंनया वनात धाई धाई’ रडिाऱ्या सीतेिी ‘बोरी-बाभळी या (काटेरी वनस्पती) बायकाि 

समजून घालायला भेटतात. एरव्ही अप्रभजनाचं्या साप्रहत्यात न प्रदसिाऱ्या बोरी-बाभळी इथे प नःप न्हा 
येतात. 

 
एकाकी वनात प्रतला ‘वाग्ल्मकी ऋषी’ भेटत नाही, तर एखाद्या र्ावातला ज्येष्ठ, समज तदार, 

कनवाळू कारभारी, आजोबा असल्यासारखा ‘तातोबा’ भेटतो. हा तातोबा ही खास लोकिप्रतभेिी प्रनर्ममती 
आहे. 

 
प्रदवस भरल्यावर शवेटच्या ष घिापयंत रानाशतेात श्रमिाऱ्या आप्रि पोटात कळ आली की, 

आयाबायानंी लाल-प्रपवळ्या बाडंाच्या ल र्ड्ाच्या केलेल्या पालाआड बाळंत होिाऱ्या बाईसारखी सीता 
‘ल र्ड्ाच्या लालीलाल पालाआड’ बाळंतीि होते. अंक श जन्माला येतो. आनंदी-आनंद होतो. तातोबा 
‘दोन्ही नेतरं िंाकूनी’ प्रतला दर्डाच्या न्हािीत पािी घालतो. िंाडपाल्यािी औषधे देतो आप्रि इकडे काही 
श भशकून घडतात. रामाच्या दरबारात मोत्यािा पाऊस पडला. रामाच्या उजव्या माडंीवर म्हाळ ंर् (फळ) 
पडल्याने प त्रिाप्तीिा संकेत प्रदला. यािे रहस्य फक्त लक्षमिाला जािवले. तातोबाने बळीरािा प जला, 
सटीिी पूजा केली आप्रि कोित्याही श्रमकरी स्त्री सारखी सीता पोराला िंोळीत ठेवनू पािवठ्यावर ध ि ं
ध वायला रे्ली. मधेि राहवनेा म्हिनू पोराला घेऊन रे्ली. तातोबाला हे माप्रहत नसल्याने ‘सीता शाप 
देईल’ म्हिून तो घाबरला आप्रि एक लव्हाळ्यािा प त्र करून िंोळीत िंोपवला. प ढे सीतेने ‘धमािा प त्र’ 
म्हिून तोही वाढवला. म लाचं्या बाळलीलािंी परोपरीिी कौत के आहेत आप्रि सीतेने दर्डािीि बाज-सेज 
करून पोरािंा िप्रतपाळ केल्यािाही ! कोिताही राम-लक्षमिािी आप्रि लवक शािंी भेट घडविारा अश्वमेध 
यज्ञाच्या घोड्ािा िसंर् येथे नाही. 
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कोित्याही लोककथेत असेल अशीि कथा येथे घडते. ज्या तळ्यातून तातोबासाठी रोज पाि 
कमळे लवक श आिीत असतात. त्या रामराजाच्या तळ्यािे प्रशपाई आप्रि त्यािंा नेता लक्षमि एकदा सहस्त्र 
कमळे आिण्यासाठी येतात आप्रि कमळे िोरिारे म्हिून िथम अंक शाला बाधूंन ठेवतात. लव बघायला 
जातो. त्यालाही अडकवतात. ‘त िें िाि कशात?’ म्हिून प्रविारतात. तो खोटेि नेमके उलटे ‘पाण्यात’ 
म्हिून सारं्तो. प्रशपाई त्यावर जसजसे पािी ओततात; तसतसा तो िंपायाने वाढत तो आईच्या स्वप्नात 
जाऊन अंक शाला बोलावतो. अखेर धन य गद्ध होते. या य द्धािी मोठी ित्ययकारी विगने स्त्रीर्ीतातूंन येतात. 
अखेर प्रशपाई दमतात. लक्षमिाच्या मदतीला राम येतो. 

 
आई-बापािी िौकशी करताना म ले जे उत्तर देतात, ते मोठे लष घिीय आहे. ‘सीतामाई माता, 

लक्षमि ि लता, जनक आजा’ इत्यादी नाती सारं्ून ‘नाही प्रपत्यािी वळख’ सारं्तात. हे परंपराशील स्त्रीमन 
जि  सीतेवरील अन्यायािा प्रधक्कार करते. त्यािंी मनोवदेना शब्दातून प्रवद्रोह करते. आियग म्हिजे अशीि 
उत्तरे झहदीभाषी ग्रामीि स्त्रीर्ीतातही आहेत. 

 
आपल्याि म लाशी य द्ध करताना काही िमत्कार घडतात आप्रि रामाला काही संकेत प्रमळतात. 

ताटातूट अज्ञात असली तरी आय ष्ट्यात कधीतरी भेट िंाल्यावर माता-प्रपता आप्रि प त्र यानंा अनाप्रमक ओढ 
वाटण्यािा सकेंत हाही एक लोककथेतला कल्पनाबधं येथे आहे. 

 
अंक श रामािा ज्ञात औरस प त्र. लहूच्या मदतीसाटी तो घराबाहेर पडताि वाटेत भरली घार्र, 

उजवीकडे जािारा हत्ती, उजवा िाप (िक्रवाक) असे श भशक न होतात. उलट लहूला मात्र अपशकून 
िंालेले असतात. ह्या अपशक नािंा पप्ररिाम म्हिून तो संकटात सापडलेला असतो. 

 
राम-अंक श समोरासमोर बािय द्ध करू लार्ले. पि रामािा पप्रहला बाि अंक शािा म क ट िंाला 

तर द सरा बाि दशारं् लीिा िेंला िंाला. प्रतसरा कमरेिा करर्ोटा िंाला. एवढ्यात नारदम नी आले आप्रि 
‘रामा, त म्ही त्याच्याकडे जीवदान मार्ा’. अशी सूिना करून खरे नाते िकट केले. 

 
म लर्ा हा बापािा िप्रतस्पधी असतो आप्रि बापावर मात करण्यातून तो आत्मर्ौरव अन भवतो, हाही 

एक लोकसंकेत आप्रि नंतर मानसशास्त्राने माडंलेल्या प्रसद्धातं यािें अभाप्रवतपिे ित्यतंर येथे येते. 
समूहमनाच्या नेप्रिवतूेन या आप्रदिेरिा मानवी कलामधून या ना त्या रूपाने आप्रवष्ट्कृत होतात, त्यािे येथे 
ित्यंतर येते. 

 
लोकसंकेतान सार जन्मानंतर िथमि भेटिाऱ्या सीतेिी व बापम लािंी दशगनभेट त पाच्या वाटीत 

होते. ‘बारा वषेत त म्ही मािंी दखलही घेतली नाहीत’. ही खंत व्यक्त करीति सीता अयोध्येकडे 
जाण्यासाठी म लासंह रथारूढ होते. ही सीता सवगसामान्य लोकपरंपरेतील आहे. पतीच्या उपेषे घिी खंत 
प्रतच्या मनात खोलवर रूतून बसलेली आहे. उत्तरेकडील काही झहदीभाषी र्ीतातूंन तर केवळ वाग्ल्मकींिी 
आज्ञा म्हिनू सीता रामाबरोबर पाि पावले िालते अन् तेथेि भपू्रमर्त होते. प न्हा ती अयोध्येत जाति नाही. 
प्रस्त्रयाचं्या मनात सीतेिा द सरा वनवास प्रकती ष घोभकारक ठरला आहे त्यािा ित्यय येथे येतो. 

 
सीतेच्या प त्रासंह सन्मानाने िंालेल्या आर्मनािी वाता कैकेयीच्या कानावर जाताि प्रतिा 

जळफळाट होतो. सीतेप्रवषयी रामािे मन या ना त्या िकारे ती जन्मभर कल प्रषत करीत आली. आताही ती 
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‘कैर्ामती’ कौसल्या-स प्रमत्रा या आपल्या प्रवधवा सवतींसह रथाला सामोरी आली. लव-क शानंा पाहून 
मोठ्या मानभावीपिे सवग िजाजनासंमोर प्रतने सीतेला प्रविारले, ‘एक प त्र रामािा द सरा आिलास तू 
कोिािा । होतीस वरले वनी संर् केलास तू कोिािा ॥’ या िश्नातून सीतेवर सरळसरळ व्यप्रभिारािा 
आरोप केला. हा घाव सीतेच्या वमी लार्ला. आता आपल्याला कोिीही मदत करिार नाही, हे प्रतला 
कळून ि कले. प्रतच्या सहनशीलतेिी पप्ररसीमा िंाली. 

 
अपमान, ष घोभ, संताप आप्रि प्रनरूपायाने व्याक ळ होत ‘पोटी घे र् धरिीमाई’ म्हिून सीतेने 

भमूातेिी िाथगना केली. भमूी द भरं् िंाली आप्रि भपू्रमकन्या सीतेिी जिू स्त्री जातीिी सनातन वदेना प्रतने 
आपल्या उदरात सामावनू घेतली. खरे तर इथेि लोकरामायि संपते. 

 
पि प न्हा अप्रभजन परंपरेत नसलेल्या एका लोकसकेंतािा आधार येथे सीतेला भपू्रमर्त होण्यािे 

प्रनप्रमत्त ठरतो. जोपयंत ज ळी म ले होण्यामार्िे जीववैद्याप्रनक सत्य (संशोधनातून) लोकज्ञात नव्हते. 
तोपयंत असा लोकसमज होता की, स्त्रीिा दोन प रूषाशंी शरीरसबंंध येतो, तेव्हाि ज ळ्यािी र्भगधारिा 
होते. सीतेला आपल्या पाप्रतव्रतत्त्वािी खात्री असली तरी या दृढ लोकसमजािी ती प्रनराकरि करू शकत 
नव्हती. सीतेवर हा लोकापवाद येऊ नये म्हिनू तर तातोबाने लव्हाळ्यािा प त्र प्रनमाि केल्यािी एक 
स्पष्टीकरि कथा लोकमानसाने प्रनमाि केली. सीतेिे प्रनखालस पाप्रवत्र्य तर प्रसद्ध करायिे, पि 
द सरीकडे ज ळ्या म लािें वास्तव तर नाकारता येत नाही. यातून लोकमानसाने काढलेला पयाय म्हिजे 
लव्हाळ्याच्या प त्रािी कथा ! 

 
अप्रभजन परंपरेतील नायक नाप्रयका अनेकदा लौप्रकक वास्तवाला न मानविारे वतगन करतात. 

कधी शास्त्रीय अज्ञानाम ळे सीताकथेसारखे अपसमज असतात. अशा वळेी अद भतू िमत्कार कथािंी प्रनर्ममती 
लोकिप्रतभा करते. फार काय अप्रभजन परंपरेतील कवी काप्रलदासानेही सम्राट द ष्ट्यंताला 
लोकापवादापासून वािप्रवण्यासाठी म ळात नसलेला अंर्ठीिा आप्रि द वासाच्या शापािा िसंर् प्रनमाि केला 
आहे. येथे सीतेच्या ज ळ्या म लाचं्या स्पष्टीकरिासाठी लोकिप्रतभेने हेि काम केले आहे. 

 
सीता भपू्रमर्त िंाली. स्त्रीरप्रित ओव्यानंी प न्हा रामािा थोडा असाि बिाव केला. मनाच्या आतल्या 

र्ाभ्याला पटत नसूनही लौप्रककाच्या िभावातून केला आहे. सीतेिे पप्रतव्रत्य रामाला कळाले नाही, हा 
त्यािा दोष नाही. त्या देवाने मानवावतार घेतल्याम ळे कप्रलिभावाम ळे तसे िंाले. ‘देवमानसाच्या मनी 
कप्रलय र् प्रशरला होता ॥’ आप्रि तरीही स्वतंत्र्यपिे राम-सीतेिे, एक िि रामकथेिे मलू्यमापन स्त्रीमन करते 
आप्रि त्याचं्यापरीने प्रनष्ट्कषग काढते. 

 
‘राम म्हिू राम नाही सीतेच्या तोलािा । 
प्रहरकिी सीतामाई राम हालक्या प्रदलािा ॥’ 
 
लोकपरंपरेतील स्त्रीरप्रित रामकथेने रामािे, लक्षमिािे भरभरून कौत क केले आहेि; पि सीता या 

लोकमनाला जास्त प्रजव्हळ्यािी वाटते. नव्हे ते आपलेि रूप वाटते. म्हिून स्त्रीरप्रित रामकथा हे 
‘रामायि’ नसून ते ‘सीतायन’ आहे, असे म्हटले तर अप्रधक योनय होईल. 
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या कथेतील लवाकं शाच्या मनात आईप्रवषयी अप्रधक आस्था आहे. राम बाप आहे हे 
समजल्यानंतरही ‘िला रामािा सूड घेऊ!’ म्हित, का हो र्ापं्रजली अम िी माता! बीन अन्यायावािून ॥ 
असा जाब प्रविारतात आप्रि बािािंा मारा करून ‘प्रपता धरिीला पाडला’ म्हिून तर नारदाने रामाला सल्ला 
प्रदला की, तू याचं्याप ढे पराभतू आहेि. आता िािदानािी यािना कर. 

 
सासरकडून, पतीकडून प्रकतीही अन्याय िंाला तरी प्रनदान ‘म ले आपले पारं् फेडतील,’ ही आशा 

मनी बाळर्ीत भारतीय बाई जर्त असते. म लासंाठी सर्ळ्या खस्ता खात असते. स्त्री मनािी ही स प्त 
आकाषं घा सीतेच्या बाळानंी पूिग करून प्रतला पत्नी म्हिून नाही तरी ‘आई’ म्हिून समाधान प्रदले आहे. 
झकबह ना स्त्रीच्या मनातील हे स प्त मातृत्वि प्रतला जीवनभरच्या सर्ळ्या वदेनािंा वदे करण्यािी एक आशा 
असते. हेि ही सीताकथा सारं्ते. रामाने आप्रि रामायिाने नाही तरी लोकमानसाने सीतेला काव्यर्त न्याय 
प्रदला आहे. 

 
सीता खरोखर पाताळात रे्लेली पाहून मात्र राम खाडकन भानावर आला. प्रतिी विेी धरण्यािा 

ियत्न केला. पि आता वळे प्रनघून रे्ली. आता मात्र राम सीताप्रवरहाने व्याकूळ िंाला. व्याक ळलेल्या 
रामाला तसेि सोडून या ‘सीतायनािी’ इप्रतश्री िंाली आहे. 

 
◈ ◈ ◈ 
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१४. स्त्री गीतातंील लोकमानस 
 

- डॉ. सौ. सुलििा कुलकिी 
 

मराठी लोकसाप्रहत्य हा महाराष्ट्रीय संस्कृतीिा आरसा आहे. महाराष्ट्रीय लोकािंी प्रवप्रशष्ट 
मानप्रसक जडिघडि, प्रवप्रशष्ट जीवनििाली, परंपरा ह्या मराठी लोकसाप्रहत्यात िप्रतझबबीत िंालेल्या 
प्रदसतात. म्हिून समूहाच्या जीवनसरिीतील कथा, र्ीते, उखािे, म्हिी इ. साप्रहत्याबरोबरि 
लोकजीवनातील श्रध्दा, समज ती, िालीरीती, भ्रम, कला, काराप्रर्री, देव-देवता, व्रतवैकल्ये, प्रवधी, प्रक्रडा 
इ. सवेना प्रमळून व्यापक अथाने लोकसाप्रहत्य ही सजं्ञा रुढ िंालेली आहे. अथात लोकसाप्रहत्य म्हिजे 
केवळ लोकसंस्कृती नव्हे तर लोकसंस्कृतीच्या अभ्यासािे ते एक साधन होय. हा समूहमनािा आप्रवष्ट्कार 
आहे. लोकसाप्रहत्य हे लोकमानसािे, लोकभावनािें, लोकश्रध्दािें, लोकधारिािें व्यक्त रुप असते. ते 
आपल्या सासं्कृप्रतक जीवनािे संप्रित आहे व हे सासं्कृप्रतक संप्रित अनाप्रद अनंत प्रपढ्याचं्या लोकमानसाने 
जतन केलेले आहे. 

 
लोकगीताचे स्वरूप 
 

मराठी लोकवाङ् मयात लोकर्ीतािें दालन समृध्द आप्रि संपन्न असून ते प्रवप्रवध वैप्रशष्ट्यानंी 
नटलेले आहे. “लोकवाङ् मय म्हिजेि लोकर्ीते” असे म्हिण्या इतकी लोकर्ीतािंी प्रवप लता मराठीत 
आहे. त्याम ळेि लोकसाप्रहत्य म्हिजे लोकर्ीते असा एक समज रुढ िंाला. लोकर्ीतािंी परंपरा खूप ज नी 
आहे. असेही मानले जाते की, जेंव्हा मािूस बोलू लार्ला, तेव्हाि लोकर्ीतािंा जन्म िंाला. मानवाच्या 
आप्रदम अवस्थेत त्याच्या मनातील भावना जेव्हा मािसू शब्दातून व्यक्त करु लार्ला; तेव्हा भावनाचं्या 
िकटीकरिासाठी त्याने जी र्ािी र्ाप्रयली तीि ही लोकर्ीते असू शकतील. प ढे वैप्रदक काळात या 
लोकर्ीतानंा खरा आकार येत रे्ला असेल. त्याप ढील काळात लोकर्ीतािंा, लोकवाङ् मयािा िवाह 
अप्रधक प्रवस्ताप्ररत होत रे्ला असेल व लोकर्ीतानंा अनेक पैलू िाप्त िंाले असावते. मौप्रखक परंपरेने ही 
लोकर्ीते एका प्रपढीकडून द सऱ्या प्रपढीकडे संक्रातं होत रे्ली. लोकससं्कृतीिा एक पलूै म्हिनू 
लोकर्ीतानंा महत्त्वािे स्थान प्रमळाले. लोकर्ीतातूंन मानवी संस्कृतीिे दशगन तर घडतेि पि; त्याप्रशवाय 
प्रवप्रवध भावभावनािंाही आप्रवष्ट्कार त्यातून ित्ययास येतो. मानवाच्या िारंप्रभक अवस्थेपासून उर्म पावलेला 
लोकर्ीतािंा िवाह प्रकत्येक प्रपढ्याचं्या जीवनात अखंडपिे वाहत आलेला आहे. त्याम ळे मानवी जीवनाच्या 
इप्रतहासाच्या दृष्टीनेही लोकर्ीते महत्त्वािी ठरतात. लोकर्ीतािंा कता अनाप्रमक असतो. ती समूहमनािी 
प्रनर्ममती असून मौप्रखक परंपरेने ती प्रपढ्यान् प्रपढ्या जोपासली जाते. ही प्रनर्ममती िाम ख्याने अप्रशप्रष घतामंध्येि 
होते; पि त्यातून लोकजीवनािा, लोकमनािा, त्यातील प्रवप्रवध भावभावनासंह आप्रवष्ट्कार घडतो. 
लोकर्ीतािंी प्रनर्ममती सामपू्रहक पातळीवर होत असते. लोकर्ीत या शब्दातंील ‘लोक’ हा शब्दि 
लोकर्ीतातंील सामपू्रहकतेिे दशगन घडप्रवतो. त्याम ळे समूह मनािे, त्या मनातील स खद ःखाचं्या भाव-
भावना, जीवन जर्ण्यािी आप्रि जीवनाकडे पाहण्यािी लोकािंी दृष्टी या साऱ्यािें िप्रतझबब लोकर्ीतातं 
उमटलेले असते. या सामूप्रहकतेतूनही लोकर्ीतानंा वरे्ळेपि लाभत असते. स्वाभाप्रवकता, स्वच्यंदता व 
सरलता हे प्रतिे स्वभावप्रवशषे आहेत. लोकर्ीते सहज, स ंदर असून त्यातील उपमा, दृष्टातं हे त्या त्या 
समाजात वावरिाराचं्या रोजच्या व्यवहारात आढळिारे असतात. त्यात प्रनत्य नवपेिा आहे. भावनेतील 
माध यग आहे. कल्पनेिे सौंदयग आहे. त्याच्या प्रविारात आप लकी, माडंिीत प्रजव्हाळा आहे : मानवी मनातील 
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स्थायी भावािंा ंआधार घेतलेले प्रविार पेरीत राहिे हा लोकर्ीतािंा स्वभाव आहे. म्हिूनि भल्या भल्यानंा 
या अडािी प्रजवानंी उपभोर्लेल्या कल्पनािंी भ रळ पडलेली आहे. 

 
स्त्री - गीते 
 

लोकर्ीताचं्या जडिघडिीत आप्रि जोपासनेत प्रस्त्रयािंा मोलािा वाटा आहे. मराठी 
लोकवाङ् मयात तर लोकर्ीते म्हिजेि स्त्री-र्ीते असे म्हिण्याइतकी स्त्री र्ीतािंी प्रवप लता आहे. स्त्री ही 
म ळाति परंपराप्रिय आप्रि भाव क वृत्तीिी असल्याम ळे परंपरेने िालत आलेल्या रूढी, िथा, प्रवधी, 
क लािार, व धार्ममक उत्सव, समारंभ, व्रत वैकल्ये करण्याकडे प्रतिा कल असतो. अशा प्रवधी, क लािार, 
परंपराशंी लोकर्ीतािंा संबधं जोडलेला असतोि. त्याम ळे स्त्री जीवनात लोकर्ीतानंा अनन्यसाधारि 
महत्त्व आहे. स्त्री र्ीतातं जात्यावरच्या ओव्यािंी संख्या प्रवप ल आहे. या ओवी र्ीतानंी मराठी लोकर्ीत 
वाङ् मयािे दालन संपन्न व समृद्ध केले आहे. पूवी प्रस्त्रयानंा घरी जात्यावरि दळि दळाव ेलार्त असे. भल्या 
पहाटे उठून प्रस्त्रया दळि दळत असत. त्यािंा हा प्रनत्यक्रमि असे. मर् जात्याच्या र्तीबरोबरि ओवीही 
आकाराला यायिी. त्यातूनि असंख्य ओव्यािंी प्रनर्ममती िंालेली आहे. दळि-काडंि, प्रनवडि-ंप्रटपिं या 
स्त्री जीवनातल्या प्रनत्याच्या घटना. या िसंर्ातूनही स्त्री र्ीतािंी प्रनर्ममती िंालेली आहे. तेव्हा 
लोकवाङ् मयािा आत्मा म्हिजे स्त्री र्ीते व स्त्री र्ीते म्हिजे ओवी र्ीते असे काहीसे लोकर्ीतािें स्वरूप 
असल्याम ळे लोकर्ीते आप्रि प्रस्त्रया यािंा अत्यंत जवळिा संबधं आहे. मराठी स्त्री र्ीतातील ओवीर्ीते ही 
प्रस्त्रयािंी प्रनर्ममती आहे. अशा ओवीर्ीतातूंन स्त्री जीवनािे, त्या जीवनातील प्रवप्रवध भाव-भावनािें, घटना 
िसंर्ािे उत्कट व भावघन प्रित्रि पाहावयास प्रमळते. स्त्री-र्ीताबंाबत साने र् रूजी म्हितात - 

 
“प्रस्त्रयानंी स्वतःिे असे स ंदर अप्रभजात वाङ् मय प्रनर्ममले आहे. प्रस्त्रयािंी लहान मोठी हजारो 

र्ािी आहेत. त्यात पौराप्रिक आख्याने आहेत. संसारातील स खद ःखे आहेत. या ओवी वाङ् मयात 
प्रस्त्रयानंी आपला आत्मा संपूिगपिे ओतला आहे. जात्यावर दळताना, पाळिा हालवताना, म लाला 
खेळवताना, थोपटताना, िंोपल्यावर िंोके देताना या ओव्या ‘सहजस्फ तगतेने रिल्या रे्ल्या 
आहेत.” 

 
िािीन काळच्या प्रस्त्रयानंी जात्याला ईश्वर मानून त्यािी पूजा केली. दळि दळता त्याच्याशी 

र् जर्ोष्टी केल्या. त्या करताना मनातील अनेक प्रविार बोलून दाखप्रवले. त्यासाठी जात्याच्या लयीवर 
शब्दानंा. भावनानंा त्या पेरीत रे्ल्या. सहजपिे ओवी यंदात ही रिना होत रे्ली. त्यातून कौट ंप्रबक 
जीवनािी आत्मप्रनष्ठ भावना िकट होत रे्ली आहे. काळजातून आलेली मायेिी भाषा त्यातून त्यानंी व्यक्त 
केली. बाळाला खेळवताना, जोजवताना, देवाला आळवताना, िंोपाळ्यावर िंोके घेताना, फेर धरताना, 
र्ौराई, मंर्ळार्ौर जार्वताना अमाप ओव्यािंा जन्म िंाला. शलेक्या शब्दानंी ओव्यािंी र् ंफि िंाली. 
िटकदारपिे त्यािें अंतरंर् रंर्ले. त्यातून ओव्या र्ािाऱ्यािेंही श्रम हलके िंाले अन् शब्दानंा, मनातल्या 
कल्पनानंा स्वरािंा साज प्रमळाला. कोठेही कतेपिािा वास न लार्ता आप लकीने या र्ीतािंी प्रनर्ममती 
िंाली अन् ऐकिाऱ्यानंी, जोपासिाऱ्यानंीही त्या प्रततक्याि आप लकीने जोपासल्या, ऐकल्या, मनात 
ठेवल्या, एका प्रपढीने द सऱ्या प्रपढीपयंत पोहिप्रवल्या. त्याचं्यायोरे् स खद ःखाला वािा फ टली. मानवी 
भावभावनानंा स्पशग करिारे प्रवषय हाताळले रे्ले. वात्सल्याने नटलेल्या िेमळ भावना त्यात िकट िंाल्याने 
ह्या ओव्या सहजस ंदर ठरल्या. त्यािंी भाषा ओघवती व िासाप्रदक असल्याने सामान्य लोकाचं्या पठिात व 
स्मरिात त्या सहजर्त्या राहू शकल्या. स्वतःच्या मनातील शृरं्ार प्रस्त्रयानंी देवाला मािूस बनवीत असा 
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काहंी माडंला की, त्या ओव्या मनाला िटका लाविाऱ्या ठरल्या. स्त्री जीवनातील सौंदयाच्या ख िा या 
ओव्यानंी अशा मनावर ठसप्रवल्या की त्या सहजी दाद घेऊन रे्ल्या. स ंदर पि साध्याि उपमा, दृष्टातंानंी 
सजलेले हे काव्य मान्यवरानंाही र्ौरवावसेे वाटले. मराठी सारस्वताला भषूिावह ठरले. काळजाला घरे 
पाडिारा सास रवास, जीवनातील विंना या ओव्यानंी एवढ्या कलात्मकतेने प्रिप्रत्रत केली की, ऐकिाऱ्यािे 
आतडे प्रपळवटून जाव.े म्हिूनि ही ओवी अष घर वाङ् मयात मोडली रे्ली. मराठी सारस्वतातील सवात ज ना 
यंद म्हिून ओवी लोकप्रिय िंाली. भावना व शब्द एकत्र र् ंफून या ओवीने त्यातून प्रस्त्रयािें व्यग्क्तत्त्व िकट 
केले. ओवीतून आपल्या सवग िकारच्या भावभावनानंा सहजर्त्या र् ंफता आल्याम ळे प्रस्त्रयानंा आपल्या 
आय ष्ट्यातील जडभार हलका करता आला. मोकळ्या मनाने स्वतःशी का होईना बोलता आले. पि 
ओव्यानंी केवळ व्यग्क्तर्त स खद ःखात, व्यग्क्तर्त कल्पना प्रवश्वात स्वतःला कधीि र् रफटून घेतले नाही. 
त्यानंी ओव्यातं माडंले ते नेहमीि सावगजप्रनक जीवन. सावगजप्रनक जीवनातंील स खद ःखे, रुढी, परंपरा, 
श्रद्धा, अंधश्रद्धा, समज, र्ैरसमज या साऱ्यािा समावशे स्त्री र्ीतातं आहे. यात आलेले द ःख कोिा एका 
स्त्रीिे नाही. ते अप्रखल स्त्रीजातीिे आहे. “सासर - माहेर” भावना ही सावगप्रत्रक आहे. आपल्या अवती भोवती 
वावरिाऱ्या ित्येक स्त्री मनाला स्पशग करिारी ही ओवी आहे आप्रि त्याम ळेि ती कोिा एकीिी नाही तर ती 
सवग “स्त्री” जातीिी आहे. स्त्री र्ीतातूंन स्त्री मनािे व स्त्री जीवनािे जे दशगन घडते त्यावरुन त्याचं्या मनातील 
भावप्रवश्वािे, जीवनमूल्यािें व जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टीिे आपल्याला आकलन होऊ शकते. स्त्री मनािे 
उदात्त दशगन घडप्रविारे हे एक समदृ्ध दालन आहे. यात जात्यावरिी ओवी, िंोपाळ्यावरिी, फेरावरिी, 
प्रनवड प्रटपि करताना म्हटली जािारी बठैकीतील ओवी अशा प्रनरप्रनराळ्या िसंर्ी प्रनमाि िंालेल्या 
ओवीर्ीतािंा समावशे होता. या साऱ्या ओवीर्ीतातूंन प्रस्त्रयानंी स्वतःच्या भावनानंा वाट करुन प्रदलेली आहे. 

 
स्त्री गीतातंील भावणवश्व 
 

स्त्री र्ीतातंील ित्येक ओवी म्हिजे एक भावप्रित्र आहे. या भावप्रित्रातून आई-वप्रडलापं्रवषयीिी 
माया, आई-वप्रडलािंी म ला प्रवषयीिी माया, बहीि-भावातील मायेिा प्रजव्हाळा, पप्रत-पत्नीतील नाज क, 
मोहक िीतीभाव, सासू, निदं, भावजय, मावशी, मामा, भािा, शजेीबाई इत्यादी नात्यातंील आर्ळे-वरे्ळे 
भाव या प्रित्रातून ित्ययास येतात. स्त्री जीवनात सासर व माहेर यानंा प्रवशषे महत्त्व आहे. बह तेक स्त्री र्ीते 
सासर व माहेर या प्रठकािी स्त्रीला अन भवावयास येिाऱ्या स खद ःखािे प्रित्रि करिारीि आहेत. सासर 
म्हिजे कष्टािे जीवन व माहेर म्हिजे प्रवसाव्यािे प्रठकाि असे सरळ सरळ प्रवभाजन येथे येते. “सास रवास” 
हा तर स्त्री र्ीतािंा महत्त्वािा प्रवशषे. 

 
सास सवाप्रशिीच्या काळजािी हालिाल दशगप्रविारी ही र्ीते हृद्य आहेत. 
 
“बंध जी प्रविारीतो भनैा सास रवास कसा 
सावळ्या बंद राया बरम्या प्रलवनू रे्ला तसा ॥ 
 
बंध जी प्रविारीतो भनैा सास रवास कसा 
प्रित्ताकािा फास र्ळी रूतला सारं्ू कसा ॥ 
 
ब्रह्मदेवाने कपाळावर प्रलहून ठेवलेल्या नप्रशबाला प्रनमटूपिे स्वीकारिाऱ्या बप्रहिीिे केवढे हे मोठे 

मन!! 
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“भाऊ भनैीच्या र् दारी  सास रवास ये कानी 
िंालं काळजािं पानी ॥ 

शवेया बोटव्यानंी  उतरंड्ा आर्ाशी 
भाऊ िालला उपाशी ॥ 

घरी वासािे तादं ळ  काय करता असून 
सास रवाशी र् भनै 

आंब्याच्या सावलींत  कोयाळ बोल राधा 
उपाशी रे्ले दादा ॥”  

 
ऐकिाऱ्याच्या काळजािे पािी करून सोडण्यािी शक्ती असलेली ही सास रवासािी प्रित्रिे. शवेटी 

ि लीतल्या लाकडानंं ि लीति जळलं पाप्रहजे या न्यायानं प्रजच्या प्रतच्या नप्रशबानं जे प ढे आलं ते भोर्ाविं 
लार्तं. हे स्वीकाराविं लार्तं. मर् भाऊि बप्रहिीिी समजूत घालतो. 

 
“बंध जी म्हनीयीतो भनैी प्रदल्या र् घरी ऱ्हाव ं
लाडके राज बाई भाडंं नव्हं ते बदलाव ं॥ 
आज सास रवाशीन घरी जात्यािं िंाडनं 
पोटीच्या बालकानं प ढं प्रफटंल पारनं ॥” 
 
कोिी शजेारिी आईबाई प्रतला िेमानं बसवनू घेते. लेकीच्या मायेने समजावते. प्रतलाही या 

सास रवाशीिीत आपली लेक प्रदसते. 
 
“सास रवाप्रसनी मला येती त िंी कींव - 
सासरी रे्ली मनैा प्रतच्यापशी माजा जीव 
सास रवाप्रसनी बस माज्या ओसरीला 
त ज्या र् शीनिी मनैा माजी सासऱ्याला ॥” 
 
एवढ्या आप लकीनंही ती प न्हा ताजीतवानी होते. भावाने दाखप्रवलेल्या आशावादाने प न्हा तरारून 

उठते. अन् धीटपिा करून क्वप्रित सासूलाि सारं्ते, 
 
“सासर एवडा बस नको करंूसा सासूबाई 
दारींच्या िाफ्यापाई दूर देशािी आली जाई । 
 
कधी सासू स नाचं्या मध्ये होिारी कूरबूरही र्ीतातं येते. 
 
“सासू स नािंं भाडंान ल्योक ऐकतो र् दारी 
तू उर्ाि बस नारी म्हतारीला तोंड भारी ॥ 
सासू स नािं भाडंन ल्योक की र् दारी उभा 
अस्त रीला देतो म भा कर म्हातारीिा भ र्ा ॥ 
सासू आत्याबाई काम करंू करंू मेल्या 
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आमच्या राज्यामंदी प्रर्रन्या बाई आल्या ॥ 
भरताराच्या राजी काििंा र् बंर्ला 
प तराच्या राजी वारा ध ंडूक लार्ला ॥” 
 
अशी ध सफूस र्ीतातं व्यक्त होते. सासरी असा सास रवास असल्याम ळेि माहेरािी ओढ आिखी 

वाढायिी. पूवी खूप लहान वयात म लींिी लनने होत. लननाबरोबरि स्त्रीत्त्वाच्या बधंनात खूप लहानपिीि 
ती जखडली जात असे. सासरी ित्येकािी मजी साभंाळताना मेटाक टीला येिारा जीव, उंबरठ्याच्या 
आतील प्रवश्वात ज ळवनू घेताना होिारी घ समट, म लींनी हळू बोलाव.े कोिाशी बोलण्यािी सत्ता नाही. घर 
भरलेले असेल तरी मनाने एक घास घेऊन खाण्यािी सोय नाही. याम ळे मनािी होिारी क िंबिा याम ळे तो 
लहानर्ा जीव सासरी र् दमरून जात असे आप्रि म्हिूनि की काय र्ौराईच्या, नार्पंिमीच्या सिासाठी 
माहेरी जाण्यासाठी प्रतिा जीव आस सला होई. आपल्याला सिाला माहेरी न्यायला येिाऱ्या म राळ्यािी ती 
डोळ्यातं िाि आिनू वाट पहाते. 

 
“सरला र्ं सरावि, आला भादवा आनंदािा 
अमोशा र् पाठमोरी, म राळी माहेरािा ॥” 

 
अधीरपिे माहेरािी वाट त डवताना त्या वाटेबद्दलही प्रतला िेम वाटतं. “माहेरच्या वाटे खारीक 

खोबरं दाटे” ही प्रतच्या मनातील भावनाि खूप बोलकी आहे. त्या माहेरच्या म राळ्याबद्दलही प्रतला िेम 
आहे. तो म्हिे प्रदसतो कसा, 

 
“त्याच्या कपाळी र्धंािा प्रटळा बाई रं्धािा प्रटळा 
त्याच्या तोंडात पानािा प्रवडा बाई पानािा प्रवडा 
कसा प्रदसतो बाई राजावािी बाई राजावािी” 

 
आप्रि सासरी जाताना आलेला म राळी मात्र कसा प्रदसतो तर 
 

“त्याच्या हाती जळकं लाकूड बाई जळकं लाकूड 
त्याच्या कपाळी शिेािा प्रटळा बाई शिेािा प्रटळा 
त्याच्या तोंडात काळा प्रकडा बाई काळा प्रकडा 
कसा प्रदसतो बाई ख ळ्यावािी बाई ख ळ्यावािी” 

 
माहेरी आल्यानंतर आई वप्रडलािंा मायेिा हात, भावा बप्रहिीिी माया, अन्  मपै्रत्रिींच्या क तूहलात 

ती खूप मोकळी होते. क िबंलेले प्रतिे मन त्या वातावरिात खूप उल्हाप्रसत होते. आभाळभर पसरते अन् 
सख्यासमवते सिािंा आनंद ल टत असताना नकळत प्रतिे मन बोलके होते. सासरिा काि, माहेरिी ओढ 
नकळत व्यक्त होिाऱ्या र्ीतामंधून येते. 

 
“मोत्यािी ि ंबळ, ताबं्यािी घार्र 
घार्र ब डाली, ि ंबळ तरंर्ली 
मर्र माशानंो द्या मािंी घार्र 
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घरी सासू मािंी वरं्ाळ मजला र्ाजंल ॥” 
 

आप्रि या पाश्वगभमूीवर प्रतिे माहेरािे, माहेरच्या मािसािें िेम अप्रधकि उसळून येते. 
 

“बापािी माजा वड बया मालन वडजाई 
दोर्ाचं्या सावलीिी प्रकती सारं्ू मी बडेजाई ॥” 

 
प्रतिे सर्ळी तीथे जिू आईबापाजवळि असतात. 
 

“काशी बनारसी बनारसीिा डोंर्ूर 
मायबाप माजी बाई सवग तीथेिा आर्र ॥” 

 
आपली सर्ळी हौस, कोडकौत क ती आईबापाकंडून प रवनू घेते. 
 

“प्रपता माजा िंदन बया माजी र्ोंदन 
हावस माजी ह ती दोनी िंाडाचं्या मधून ॥” 

 
आपल्याला हव ेते हव,े तसे देण्यािी त्यािंी खटपटही मोठ्या अपूवाईने ती सारं्ते. 
 

“ल र्ड्ािी घडी दोनी पदर रामसीता 
घडी घालीतो माजा प्रपता नेस म्हनीती माजी माता ॥ 

ल र्ड्ािी घडी त्यातं रेशीम काय न्हाई 
प्रपता राजस बोलतो लेकी एवड्ान िंाला न्हाई॥” 

 
आई वप्रडलाजंवळ हट्ट प रवनू घेण्यातली ही र्ोडी अवीटि म्हिावी लारे्ल. पि असे जरी असले 

तरी हे स्त्री मन आईशी जास्त जवळीक साधून आहे. आईबद्दलिी कृतज्ञता वळेोवळेी व्यक्त होते. 
 

“अर्ं शजेीिा उपकार मी फेप्रडते काडी काडी 
आईिा उपकार माझ्या प्रभनून रे्ला हाडी 
शजेीिं उसनं र् माझ्या उंबऱ्यापासनं 
आईिं उसनं माझ्या जनमा पासनं ॥” 

 
झकवा 

 
बया म्हिूं बया स टं । तोंडाला पाजूर माजी मदािी घार्र ॥ 
बया म्हनंू बया तोंडाला येतं नवाड माजं मन क्यािं िंाड ॥ 

 
भावाशी असलेले प्रतिे नातेही असेि भावपूिग - 

“बंध जी पावईना आला साकर शाईिा । ल्योक लाडका आईिा” 
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हे तर महत्त्वािे आहेि पि भाऊ म्हिजे प्रतिे आईवप्रडलाचं्या माघारीिे प्रवश्रातंीस्थान आहे. 
 

“बप्रहिीला भाऊ एक तरी वो असावा 
थकल्या जीवाला एका रातीिा प्रवसावा ॥” 

 
या भावािं कौत क करताना ती थकत नाही. 
 

“िवघी आमी भनैा एकि भाऊराया । िंाक नी रे्ल्या मोर्ऱ्याखाली जाया ॥” 
 
असा हा भाऊराया कधीतरी अवप्रित प्रतला भेटतो अन् - 
 

“बाजाराच्या वाटं भाऊ भनैीला भेटला । वळवािा पाऊस ढर् अस्मानी फ टला॥” 
 
आभाळात पावसािा ढर् फ टावा तशा प्रतच्या भावना ओसंडतात. स खद ःखािी देवािघेवाि होते. 

आपल्या भावडंाबंद्दलिा रास्त अप्रभमानही कधी व्यक्त होतो. 
 

“भनै भावडंािी बाई पोटातं त्येंिी माया । प्रहरव ंप्रशताफळ आत साकरिी माया ॥” 
 

बहीि भावामधील िेमािा मप्रहमा अप्रभमानाने र्ायला जातो. भावाशी अशी हळवी जवळीक असली 
तरी भावजयीबद्दल मात्र काहीशी आढ्यता प्रदसते. 

 
“भावाच्या परीस भावजय र् रतन 

सोन्याच्या कारिे झिधी करावी जतन ॥” 
 

अशी भावजय बाबतिी भपू्रमकाही प्रदसते. आपला भाऊ आपि प्रतच्या स्वाधीन केला आहे यािी 
जािीव ती करून देते. पती, भावडंं व माहेर याप्रवषयी देखील अशाि हृद्य भावना येत आलेल्या आहेत. 
पतीप्रवषयी ती म्हिते. 

 
“सात पदरी कंठावरी शोभे म रडीिी सरी 
धनी आले घरी िादं उर्वला दारी” 

 
घरधनी घरी आल्याबरोबर िंद्रोदय िंाल्यािी स खकारक कल्पना प्रकती स ंदर आहे. हे बोलिे 

आडपडद्यािे, प्रजवाभावािे; पि मनातली र्ोष्ट नेमकी सारं्िारे आहे. संसारातील स्त्री प रूषािें स्थान 
सारखेि आहे. पि बाई घरात व नवरा बाहेर हे सारं्तानाही स रेख उपमािंा वापर करीत ती म्हिते नवरा 
म्हिजे घरािे दार तर आपि िौकट आहोत. ससंारािा भार वाहायला अप्रधक बळकट असल्यािे सारं्ते. 

 
“त मी दार मी िौकट 

त मा परास मी बळकट बाई 
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समेशी दोघं” 
 
पि कधी कधी वायाला आलेल्या विंनेिे द ःखही बोलके होते. समाजाने प्रदलेले द य्यम पि 

नवऱ्याने केलेली अवहेलना सारे सहन करूनही जेव्हा ितारिा वायाला येते तेव्हा - 
 

“घरिी अस्त री कशी धाब्यािा ध त्वार 
पराया नारीसाठी घोड्ावर सव्वार 
घरिी अस्त री कसं खोबऱ्यािं खाडं 
पराया नारीसाठी घाली मोरीमंधी तोंड 
घरिी अस्त री कसा अंब्यािा उधळा 
पराया नारीसाठी िंाला नदीिा बर्ळा 
घरिी अस्त री कशी कादं्यािं फोतर 
पराया नारीसाठी आथरे डोईि धोतर 
घरिी अस्त री कसा पाण्यािा तलाव 

पराया नारीसाठी केला घरािा प्रललाव” 
 
अशी प्रतच्या द ःखाला वािा फ टते तरीही 
 

“द बळ्या भरतारािी नको करूस हेलइना 
कपाळीिं क ं कू सोनं प्रदल्यानं प्रमळइना ॥ 

 
अशा मळकट भरल्या कपाळािं प्रतला कोि अि प. मरि यावं ं तर तेही भरल्या कपाळानं, 

भरताराच्या माडंीवर, हीि इच्या शवेटीही आहे. 
 

“आहेव मरन मला द्याव ंपारबती 
िवघे मािें बधं  खादें मािें घरर् ती ॥ 
आहेव मरन प्रकती सयानंो र् मौज 

प ढे िाले कंत मार्ं र्ोतािी र् फौज ॥ 
आहेव मरन जन म्हनती भलं भलं 
हावशा भरतार फ लं उडवीत रे्लं ॥” 

 
अहेव मरिाम ळे स्वर्ात जाण्यािा मार्ग आपोआप ख ला हाही प्रतिा एक समज. 
 

“आयव मरनािी वरल्या देवाला लय र्ोडी 
इंद्र सभलंा फ लं तोडी 
सरर्ीच्या वाटं हळदी क कवािा रे्ला सडा 
आयव नारीिा रे्ला र्ाडा 
आयव मरिारीच्या करंड्ाि ंक कू ल्याव ं
प्रतच्यासारखं मला याव”ं 
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मरि, मृत्यू ही खरी द ःखद घटना, पि मरिात ही आर्ळी वरे्ळी मौज असल्यािा भाव जेव्हा स्त्री 

र्ीतातून व्यक्त होतो तेव्हा जीवनाकडे पाहण्याच्या स्त्रीच्या दृष्टीकोनािी जािीव आपल्याला होते. प्रतने 
जोपासलेल्या जीवनमूल्यािें स्वरूप कळते आप्रि एक खळबळ आपल्याही मनात प्रनमाि होते. पती हाि 
परमेश्वर ! पतीप्रशवाय जीवनाला अथग नाही, अशी भावना स्त्रीिी. त्याम ळेि ती आहेव मरिािी अपेष घा करते. 
मरिातही एक िकारच्या आनंदािा ित्यय घेिारा स्त्रीमनातील हा भाव. मरिातील मौज अन भवल्यािा हा 
आर्ळा वरे्ळा अन भव, स्त्री मनावर िंालेल्या संस्कारािी, समपगि वृत्तीिी आप्रि पप्रतप्रनष्ठेिी जािीव करून 
देिारा आहे. स्वतःच्या मतृ्य िे झितन करतानाच्या प्रतच्या ओव्या थरारून सोडतात. स्वतःच्या मृत्य  प ढे 
प्रदसत असतानाही ती र् ंतलेली असते आपल्या माहेरात, म लाच्या मायेत, पतीच्या काळजीत. 

 
“रे्ला मह्या जीव मले प्रभतीशी ख टवा 
सोन्यािं झपपळपान माझ्या माहेरी पाठवा 
रे्ला माह्या जीव ठाऊक पडले येशीपाशी 
माय त हा लाल र्ंध कपाळािा प शी” 

 
आपलं जीवाभावािं मािसू रे्ल्यावर कपाळी रं्ध लाव ूनये हा संकेतही येथे येऊन जातो. आपला 

जीव रे्ल्यानंतर काय काय होईल यािा प्रविार करताना आपल्या म लािी काळजीही प्रतला वाटते. कारि 
प्रतला अननी देण्यापूवी त्याला र्ार पाण्यानं आंघोळ करावी लारे्ल. त्यािा त्रास त्याला होईल ही काळजी 
आपल्या जीवापेष घा प्रतला मोठी वाटते. म्हिनू ती जमलेल्या लोकानंा उदे्दशून सारं्ते - 

 
“रे्ला मह्या जीव नका करु संध्याकाळ 
पोटच्या पोरािी थंड्ा पाण्यािी आंघोळ” 

 
आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या नवऱ्यािी अवस्था केप्रवलवािी होईल, त्यािं कसं होईल ही काळजीही 

प्रतला आहे. म्हिनू ती त्याला म्हिते - 
 

“रे्ला माह्या जीव माह्या प्रकग्ल्डले िादंवा 
सारं्ते भरताराले द सरी करुन नादंजा 
रे्ला माह्या जीव प रुष रडतो वसरी 

आता सोडा मही आशा रािी करजा दूसरी” 
 
एरवी सवती मत्सराने जळिारी ती येथे मात्र मनािा केवढा मोठेपिा दाखवते. पि त्या 

मोठेपिामारे्ही - 
 

“रे्ला मह्या जीव प रुष रडतो िोरुन 
लर्नािा जोडा नही येिार प्रफरुन” 
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ही खात्री आहे. त्यात असलेली स खद भावना प्रतला महत्त्वािी वाटते. अशी आहे ही ह्या 
संस्कृतीतील सती साप्रवत्रीिे वाि सारं्िारी स्त्री. प्रशवाय प नजगन्मावर प्रतिा प्रवश्वास आहे. म्हिूनि 
स खासमाधानािं आय ष्ट्य जर्ल्यािी र्ोड प्रकनरी प्रतच्या ओवीत आहे. 

 
“सरलं दळि मी ते आप्रिक घेिार 
देवा प्रवठ्ठलािी मले पालखी येिार 
सरलं दळि मीही भरली ओजंळ 

सोन्यािी त ळस वर मोत्यािी मंज ळ” 
 
जीवनाला दळिाच्या िप्रतमेत पाहिाऱ्या प्रतच्या कल्पनाशक्तीलाही येथे दाद द्यावी वाटते. मराठी 

स्त्री - र्ीतातंील भावप्रित्राप्रभव्यक्तीतून मराठमोळ्या स्त्री मनािे, त्या मनाच्या मोठेपिािे आप्रि त्या मनाने 
सोसलेल्या प्रवप्रवध अन भवािें दशगन असे घडते. स्त्री जीवनािे एकूि स्वरुप जेव्हा त्यातून पाहावयास प्रमळते 
तेव्हा या स्त्री र्ीतानंा एक महत्व वरे्ळे येते. 

 
स्त्रीगीतातील चालीरीतींचे दशभन 
 

ओवीत भोवतालच्या पप्ररसरातील िालीरीती, परंपरा, समज ती, श्रद्धा, अंधश्रद्धा यािे दशगन होते. 
अथात ते सवग अर्दी सहजतेने त्यात आलेले असते. स्त्रीिे जीवनान भवही त्यात अर्दी स्वाभाप्रवकपिे 
आलेले असतात. आपि भोर्लेल्या द ःखािा र्ाजावाजा न करता त्या द ःखाच्या 

 
कडा त्यात अशा तऱ्हेने येतात की त्या दशगनाने आपिही हेलावतो. 
 
जन्माने प्रदलेले द य्यमपि प्रतने प्रनमूटपिे स्वीकारलेले असते. स्वतः आई होताना मात्र ती 

म लािीि स्वप्न पाहते. बह ताशं ओव्यात “बाळराजा” िाि उल्लखे येतो. “आई” होताना ती “म लािी आई” 
होण्यात धन्यता मानते. पि यािा अथग म लीला ती स्वतः मात्र द य्यम मानते असा नाही. कदाप्रित कमाने 
स्त्री जन्माम ळे आपल्याला जे भोर्ाव ंलार्लं ते आपल्या अपत्याला भोर्ायला लारू् नये म्हिून म लर्ी नकोि 
असंही प्रतला वाटत असाव ंम्हिून - 

 
“लेप्रकिा जन्म नको घालू सख्याहरी 

रात न प्रदस परक्यािी ताबेदारी” असे ती म्हिते. नाहीतर एरवी 
 

“समोरल्या सोप्या कोनी सापं्रडली तूपपोळी 
लाडकी बाळाबाई माजी जेवली िाफेकळी” 

 
असं प्रतच्या रुपािं कवप्रतक प्रतला आहेि. क्वप्रित 
 

“लेका पप्ररस लेक कशानं िंाली उनीिं एका क शीिं रत्न दोनी” 
 

अशी प्रविारसरिी आहे. पि तरीस द्धा 
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“लेकीिा जनम कोिी घातला येड्ायानं 
सोयऱ्याच्या घरी बलै राबतो भाड्ानं” 

 
ही जीवघेिी कळ अस्वस्थ करुन सोडिारी आहे आप्रि मर् लेकीच्या स खासाठी स्वतः सास रवास 

सहन करिारी ती आपल्या लेकीला सासरी न्यायला आलेल्या व्याही प्रवप्रहिीला प्रवनवत राहते. 
 

“पाण्या पावसािं आभटू आलं जाभंळून 
सारं्ते सोयऱ्याला मनैा नेजो संभाळून 

सारं्ून धाडते इहीन इहीनीले 
िाफ्याबराबर वार्व मह्या िमेलीले” 

 
या अडािी बायकानंी ओवीतून सवग काही सापं्रर्तलं. मािसािी िारं्ली वाईट िवृती, िकृती त्याला 

आय ष्ट्यभर वढूेन असते. त्याला उपाय नसतो. एकाि घरातील भावडें प्रभन्न िकृतीिी असू शकतात. एकाि 
प्रवप्रहरीिं पािी प्रपिारी उस व एरंडासारखी 

 
“अश्शील कमशील एका दाडंी पािी प्रपले 
उसाले र्ोडाई, कमशील वाया रे्ले” 

 
जीवनातले असे एकेक अन भव ती सारं्त जाते. पापप ण्य या प्रतच्या मनातल्या संकल्पनाही त्यात 

येत जातात. पाप्रतव्रत्य, ऐन तारुण्यात आलेले वाईट अन भव “सपा” सारख्या िप्रतमेतून येतात. 
 

“माळ्याच्या मळ्यात सपग झहडे सावलीनं 
नाजूक मनैा तो पानी प्रपते उवन्यानं 

माळ्याच्या मळ्यात नको जाऊ म सलमाना 
केळ बाळातीन घात केला रे द स्माना” 

 
असं म्हिताना म सलमान हा जातीिा उल्लखे नाही. प्रनिंामीतल्या म सलमान लोकािंी त्यावळेिी 

दहशत, अत्यािार, भीती याम ळे “म सलमान” हे वाईट िवृत्तीिे ितीक म्हिून येते. केळीच्या 
पाप्रतव्रत्यासंबधंी, नाजूकपिासंबधंीिे सकेंत अप्रतशय म लायमपिे ओवीत येतात. समाजातल्या अनेक 
िालीरीतींिा उल्लखे येतो. क्वप्रित त्या िालीरीतींमार्िा अन्वयही त्यात येतो. 

 
“सकाळी उठून सडा टाकते िंदनािा 

वाडा वैप्रदक बामिािा 
प्रकती मी सारं्ू त ला नको उभ्यानं क कू लाऊ 

सात नवसािा हा पाठीराखा भाऊ” 
 

प्रजला पाठिा भाऊ आहे प्रतनं उभ्यानं क ं कू लाव ू नये, सोमवारी केस झविरु नयेत असे संकेत 
ओव्यातून येतात. 
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“आठ प्रदवसाच्या सोमवारी नको दळूस मीठ र्हू 
नको दळूस मीठ र्हू पोटी प तर पाठी भाऊ 

आठ प्रदसाच्या सोमवारी कोि पापीन पािी न्हाली 
कोि पापीि पािी न्हाली वले जाईिी िंाकप्रयली 
आठ प्रदसाच्या सोमवारी मला फिीिा येतो रार् 
मला फिीिा येतो रार् माझ्या पाठीला बच्चा नार्” 

 
प्रतन्ही साजेंच्या वळेी प्रदवा लावण्याने लक्षमी घरात येते ही एक श्रद्धा. 
 

“िंाल्या प्रतनी साजंा प्रदव्यािी वात सारा 
लक्षमीआई आली मोत्या पवळ्यानंी वटी भरा 
िंाल्या प्रतनी साजंा प्रदवा लावीते लर्वरी 
उजेड पडतो र्ं र्ाई म्हशीच्या पारं्वरी 

 
पूवी र्ाई र् रानंा ही दैवत मानून पूजा केली जायिी 
 

“अंधाऱ्या वडाखाली घोडा नािे ठायी ठायी 
समयाकारि देर भोरे् भावजयी” 

 
एक भाऊ वारला तर द सऱ्याने त्यािी पत्नी आपली मानायिी या िथेिा ओिंरता उल्लेख आहे. 

अशा काही आर्ळ्या वरे्ळ्या रीतींिे दशगनही स्त्रीर्ीतातं येते. अशा अनेक िालीरीतींिे दशगन ओवीत घडते. 
त्यातून समाजमनािा वधे घेता येतो. 

 
“हासू नको नारी, हाशािा भ्रम मोठा 

आस्त रीिा जल्म खोटा, नावा लारे्ल बटा” 
 

झकवा 
 

“धनसंपदेच्या नारी, नर् होऊस उतािी 
द पारिी साऊली, देप्रखली प्रकती कानी” 

 
झकवा 

 
“जोडव्यािा पाय, हळू टाकावा मालनी 

क ं थ प्रनरप्रखतो र् त िंी िालनी” 
 

झकवा 
 

“परप रुषाच्या उभ ंराहू नये साऊलीला 
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बोल येतो माऊलीला” 
 

यासारख्या ओव्यातूंन पारंपाप्ररक स्त्री जीवनपध्दतीवर िकाश पडतो. प्रस्त्रयासंाठीिी ही जिू आिार 
संप्रहताि समाजाने आखून प्रदली होती व त्यािमािे आिरि करण्याकडेही प्रस्त्रयािंा कल होता. या 
आिारसंप्रहतेला स्त्री जीवनात खूप मोल होते हे नाकारता येत नाही. 

 
काही ओव्यातून आध प्रनक जीवनािे प्रित्रिही िंालेले प्रदसते. प्रशष घि, स्वातंत्र्य, राजकारि, 

समाजकारि यासारखे आध प्रनक प्रवषयही या प्रस्त्रयानंी ओव्यात आिलेले आहेत. 
 

“पोथी प्रन प स्तकानंी माजं भरलं राजंन 
लाडक्या बंद जीनं मारं् सारलं बामन” 

 
पूवीच्याकाळी मोठ्या िमािात ब्राम्हि वर्गि प्रशकत असे. त्याम ळे आपल्या प्रशष घि घेिाऱ्या भावािी 

अपूवाई जशी येथे येते, तसं इंग्रजी प्रशष घि घेिाऱ्या भावािं कवप्रतकही ती सारं्ते. 
 

“मोटारीपरीस िालू सायकल दमायानं 
हावशा बधं जींिं उडं इगं्नलस वाऱ्यायानं” 

 
बह जन समाजातील प्रशष घिािी वाढती आस्था येथे प्रदसते तशी आर्र्ाडी सारख्या स धारिािंी 

दखलही ती घेते. 
 

“आर्ीन र्ाडीला नको म्हिू राकशीन 
तीन बोटाचं्या रुळानं कशी िालली मोकाशीनं” 

 
स्वातंत्र्य भावनेने िेतलेल्या समाजमनािा आढळही स्त्रीर्ीतात क्वप्रित प्रदसतो. 
 

“इंग्रज महाराजािी रे्ली म दत सरुइनी 
काँगे्रस सरकारािं आलं इवान प्रफरुइनी” 

 
झकवा 

 
“र्ाधंीजी महाराजािंा नऊ खंडात िंाला डंका 
सवराज्याच्या कामी नेली ल टून भाव लंका 
र्ाधंी या म्हनू र्ाधंी कसला न्हाई त्यो पाप्रहला 
सवतंत्र राज्यापायी िंेंडा प्रतरंर्ी लावीला” 

 
अर्दी अलीकडच्या काळातं र्ाधंीजींिा वध िंाल्यानंतर सामान्य प्रस्त्रयानंी आपल्या राष्ट्रप्रपत्याला 

वाप्रहलेली ही श्रद्धाजंली आहे. समाजातील बदलत्या वातावरिािी घेतलेली ही भोळीभाबडी दखल आहे हे 
प्रवशषे. काळ बदलेल त्यािमािे लोकर्ीतािें प्रवषयही कसे बदलत जातात हेि पहावयास प्रमळते. 
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स्त्री गीतातंील देव देवता णवियक भावना :- 
 

स्त्री र्ीते जशी सासं्कृप्रतक, सामाप्रजक जाप्रिवाशंी प्रनर्डीत आहेत तसाि त्याचं्या जीवनािा खूप 
मोठा भार् देवताचं्या श्रद्धानंी व्यापलेला आहे. आपल्या घरातं स ख समृद्धी नादंावी, आपल्याला प ण्य 
लाभाव ेम्हिनू रोज देवािी पूजा करुन आपले आय ष्ट्य त्याच्यावर सोपवनू ती मोकळी होते. पोथ्यया प रािानंा 
जाते. ऐकल्या र्ोष्टीम ळे आपले िारं्ले होिार ही एक श्रद्धा. त्यावळेी जे लष घात राप्रहले ते भाप्रवकतेने मनात 
घोळवनू त्यािा जमेल तसा आप्रवष्ट्कार स्त्री र्ीतातं केला रे्ला. परमेश्वराप्रवषयी प्रतच्या मनात असलेल्या 
श्रद्धा, प्रवधी, सि, उत्सविसरं्ी व इतर िसंर्ीही र्ाण्यातूंन व्यक्त िंाला. देवता प्रवषयीिी ही र्ािी साधी व 
अंतरीिा भाव व्यक्त करिारी आहेत. त्यातून स्त्री मनाच्या एका आर्ळ्या पलूैिे दशगन होते. यातं देव 
देवतािें विगन, त्यािें जीवन या प्रस्त्रयानंी लौप्रकक पातळीवरुन प्रिप्रत्रत केले आहे. देव देवतानंा अलौप्रकक 
पातळीवरुन लौप्रकक पातळीवर आिनू सवगसामान्य मािसाच्या स खद ःखाच्या भावना त्याचं्या माध्यमातून 
व्यक्त केल्या असल्याम ळे या देवदेवतानंाही एक आपलेपिा आलेला प्रदसतो. शकंर-पावगती, प्रवष्ट्ि-ूलक्षमी, 
कृष्ट्ि-राधा, राम-सीता, पाडं रंर्-रुग्क्मिी या साऱ्याबंद्दल प्रतला आत्यपं्रतक प्रजव्हाळा, श्रद्धाभाव आहे. जि ू
ती आपल्या आप्तस्वप्रकयाकंडे पहाव ेतशा दृष्टीनेि त्याचं्याकडे पाहते. म्हिूनि एक स्त्री म्हिून प्रतला सीतेिे 
द ःख पाहवत नाही. प्रतला रामापेष घा सीताि मोठी वाटायला लार्ते. कारि रामाने मार्िा प ढिा प्रविार न 
करता सीतेसारख्या पप्रतव्रतेला वनवास भोर्ायला लावला यािे काळीज प्रिरिारे द ःख प्रतला होते व ती 
सरळ सारं्ून टाकते - 

 
“राम र् म्हनू राम न्हाई सीतेच्या तोलायािा 
प्रहरकनी सीताबाई राम हलक्या प्रदलािा” 

 
सीतेच्या वनवासािे प्रित्रिही स्त्री मन जेव्हा करते तेव्हा स्त्रीिी भाबडी दृष्टी त्यात जािवते. 
 

“एवढा वनवास सीता सारक्या नारीला 
बारा प्रदसािंी बाळातीन दोन बाळूती नप्रदला ॥ 
सीता नार बाळातीन न्हाई प्रमळाला कातबोळ 
माजे तंू भनैाबाई नार पेली झिि कोळ ॥ 

 
केवळ स्त्री मनालाि जािविाऱ्या या वदेना प्रतला सीतेच्या वनवासी जीवनात प्रदसतात. येथे सीता 

कोिी देवता येति नाही तर ती एक सवगसामान्य स्त्री म्हिूनि येते. प्रतच्या भाव भावनािें िप्रतझबबि प्रतला 
सीतेमध्ये प्रदसते. ती राजािी रािी, प्रतच्या सेवलेा दासदासी असतील, प्रतिे जीवन आपल्यापेष घा काही 
वरे्ळे असेल हे या भाबड्ा स्त्री मनाला जािवति नाही. म्हिूनि ती म्हिते - 

 
“सीता जाते म्हायेराला सारं्नू जाते धोप्रबनीला 
रामािा रुमाल बाई वाळत घाल झलबोनीला” 

 
सवगसामान्य स्त्री सारखीि येथे सीता माहेरी जाते. प्रनम्मा जीव पतीमध्ये, आपल्या घरामध्ये 

र् ंतवनूि. 
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जी र्ोष्ट सीतेिी तीि पावगतीिी, लक्षमीिी, राधेिी अन् तीि रुग्क्मिीिी देखील. 
 
पंढरपूरला एकाि र्ाभाऱ्यात प्रवठ्ठल रुग्क्मिी नाहीत. या र्ोष्टीिा प्रकती कल्पक वापर स्त्री र्ीतात 

िंालेला आहे. जिू रुग्क्मिी पाडं रंर्ावर रुसून बसली आहे आप्रि या रूसण्यािी प्रकती प्रकती कारिे ती 
सारं्ते. ही सारी कारिे प्रतच्या मनात येतात. ती रुग्क्मिी जशी आपली जीवाभावािी सखी असल्यार्त. 

 
“रुसली रुक्मीन देवाजवळी बसयीना । र्दी नारीला सोसयीना 
रुसली रुक्मीन बापा घरी सारं् िाडी । मला सवती बाधंा माडी” 

 
या असल्या ओव्यातूंन प्रवठ्ठलावर रुसलेली रुग्क्मिी आपल्या नजरेसमोर उभी करण्यािे काम 

सामान्य प्रस्त्रयानंी केले आहे. सामान्य लोकाचं्या जीवनातील हा िसंर् देवाच्या घरात प्रनमाि करुन देवाला 
मानवी रूप देण्यािा केलेला हा ियत्न मोठा प्रित्ताकषगक आहे. आपली स खःद खे देवालाही स टू नयेत अशी 
सामान्य मनाला वाटिारी कल्पना इथे साकार होते. देवािंा रुसवा जसा येथे प्रिप्रत्रत होतो तसेि 
त्याचं्यातलं िेमही त्याि भाबडेपिाने प्रिप्रत्रत होते. 

 
“रुग्क्मंनी ध नं ध ती देव इट्टल वरी बस ं

दोर्ाचं्या प्रपरतीिं र् िदं्रभार्लंा येत हसं ॥” 
 
रुग्क्मिीच्या प्रनप्रमत्ताने मर् प्रस्त्रया आपल्या साऱ्या भावना मोकळ्या करतात. मर् ती प्रवठ्ठल 

रुग्क्मिीच्या समाधानी जीवनािी हकीकत असो, नाही तर रुग्क्मिीच्या अंर्ावरील दाप्रर्ने असोत. हे सारे 
दाप्रर्ने सामान्य स्त्रीच्या मनातंील ऐश्वयग कल्पनेतून येतात. 

 
“शरे शरे सोन्याच्या र्ं रखमाबाईच्या पाटल्या 

देवा इट्टलच्या प्रकती म्हवरा आटल्या 
शरे शरे सोन्यािं र् रखमाबाईिं र्ोंड 
देवा इट्टलाला माज्या राज पडंरीिं दंड 
रुग्क्मनी लेनं लेती सव्वा तोळ्यािी ब र्डी 

देवा माज्या इट्टलािी प्रखडकी राजािी उघडी” 
 

स्त्रीला स्वतःला आपल्या हौसेबद्दल जे वाटते, ते प्रतने रुग्क्मिीच्या प्रनप्रमत्ताने व्यक्त केले आहे. ते 
वैभव प्रनदान कल्पनेने तरी उपभोर्ण्यािे समाधान प्रमळवण्यािा ियत्न केला आहे. 

 
रुग्क्मिी प्रवठ्ठल याचं्या माध्यमातून स्वतःच्या जीवनात वायाला आलेली विंनाही व्यक्त होते. 

स्त्रीच्या वायाला पूवी हमखास येिारी “सवत”. मर् सवतीमत्सर ही आलाि. रुग्क्मिी, सत्यभामा, त ळस 
याबरोबरि जनीच्या वायालाही मर् हा सवती मत्सर आल्याप्रशवाय रहात नाही. 

 
“रुग्क्मन बोलती देवा रात्रीिे क ठे जाता 
पाडं रंर् बोले राती खेळ नाटकािा होता 
रुक्मीन बोलती देवा लबाड बोलता 
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राती जनीच्या महाली त मी होता” 
 

जनीिे देवाने केलेले लाड रुग्क्मिीला कसे रुििार? आपला पती जनीच्या घरी कामे करतो हे 
सहन न होऊन रुग्क्मिीमधला मत्सर जार्ा होता. 

 
“रुग्क्मिीनं पती आडवले आडप्रभती 
खरं सारं्ा देवा जना त मिी कोन ह ती” 

 
ही शकंा प्रतिं मन पोखरते. हाि सवती मत्सर मर् त ळशीच्या बाबतीतही प्रदसतो. 
 

“रुग्क्मिी म्हिे प्रवठ्ठला नाही लाज 
त ळसा र्रतीच्या वाड्ाले जातो रोज 
रुग्क्मिी म्हिे प्रवठ्ठला प्रपरतीच्या 
नको जाऊ वाड्ा त ळसा र्रतीच्या 
रुग्क्मिी हाटेल जाते त ळप्रसले खेटून 
जरीिा पदर आल्या मजं ळा त टून” 

 
कोित्याही सवगसामान्य स्त्री सारखीि रुग्क्मिी येथे वार्ते. झकबह ना रुग्क्मिीच्या िप्रतमेतून येथे स्त्री 

मन व्यक्त होऊन जाते. रुग्क्मिी काहंी केलं तरी पप्रहल्या लननािी बायको. इतर सवतीपेष घा प्रतिा मान 
मोठा आप्रि म्हिनू मर् सवग मान मरातब, मोठेपिा प्रतच्याि वायाला. कमी अप्रधक वाटिी येतेि. 

 
“रुग्क्मिीला साडी िोळी, सत्यभामेला दोरवा 

त ळसाबाईला थंड पाण्यािा र्ारवा 
रुक्म्प्रमिीला साडी, सत्यभामेला पातळं 
त ळसाबाईला पािी र्ंरे्ि प्रनतळं” 

 
प्रवठ्ठल रुग्क्मिी सारखेि इतर देवदेवतािेंही देवपि बाजूला सारुन मानवी रुपाति विगन स्त्री 

र्ीतातं येते. सामान्य मानवी मनाने असा देवताचं्या माध्यमातूंन केलेला आपल्या मनािा आप्रवष्ट्कार अमाप 
आहे. हा आप्रवष्ट्कार साधाभोळा असला तरी असामान्य आहे. पप्ररप्रित असला तरीही प्रवलष घि स ंदर आहे. 

 
मराठी स्त्री र्ीतातूंन स्त्री मनाने जोपासलेल्या जीवनमलू्यािंी अशी अप्रभव्यक्ती िंालेली आहे. 

उदात्तता, मारं्ल्य, मनािा मोठेपिा, स खद ःखाला सामोरे जाण्यािी वृत्ती, धमािरि इत्यादी प्रवषयीिे 
प्रविार व्यक्त िंालेले आहेत. जीवन जर्त असताना येिाऱ्या प्रवप्रवध अन भवातूंन हे प्रविार प्रसद्ध िंालेले 
असल्याम ळे तर त्यािें मोल अप्रधक वाटते. जीवनातील बारकाव,े सूक्षम अवलोकन र्ीत रििाऱ्या मनाने 
केले असले पाप्रहजे यािी साष घ पटते. मानवी मनात घोळिाऱ्या भावनािंी व प्रविारािंी ितीती त्यात 
जार्ोजार् येत राहते. जीवन जर्त असताना स्त्रीयानंा जे जे अन भव आले आप्रि त्यातूंन त्यािंी जी 
प्रविारसरिी घडली, त्यािीि अप्रभव्यक्ती त्याचं्या र्ीतातून िंालेली असल्याम ळे ती स्त्री जीवनाच्या नव्हे 
मानवी जीवनाच्या संदभाति मौप्रलक ठरते. सभोवतालिे लोकजीवन, संस्कृती, मराठी मन या स्त्री 
र्ीतातून पाहायला प्रमळते व काहीतरी वरे्ळे अन भवल्यािा आनंद त्यातून नक्कीि हाती लार्तो ! 
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१५. स्त्रीगीतातील स्त्रीरूपे 
 

- डॉ. कृष्ट्िा इंगोले 
 

एकप्रवसाव्या शतकात भारतीय समाजािे वैश्वीकरि होत आहे. आप्रि त्यािवळेी स्वत्त्वशोधनासाठी 
परंपरेिा शोधही घेतला जात आहे. आज प्रस्त्रया जीवनाच्या सवग षे घत्रात आपल्या कतृगत्त्वािा ठसा उमटाप्रवत 
आहेत. त्याम ळे प्रतच्या रूपात कमालीिी प्रवप्रवधताही येत आहे. त्यातून स्त्री प रुष समतेकडे, 
स्त्रीस्वातंत्र्याकडे आपली वाटिाल स रु आहे. द सरीकडे स्त्रीिा जन्म नाकारण्यापासून प्रतला जाळून 
मारण्यापयंत अनेक अन्याय, अत्यािार होत आहेत. समाजात आप्रि क ट ंबातही प्रतला र् लामप्रर्रीिी 
वार्िूक प्रदली जात आहे. मािूस म्हिनू जर्ण्यािे हक्क आप्रि स्वातंत्र्य नाकारले जात आहे. पारंपाप्ररक 
धमग, रुढी, प्रनतीप्रनयम आप्रि मानप्रसकतेिा पर्डा समाजावर आप्रि प्रस्त्रयावंरही आहे. ही मानप्रसकता 
बदलण्यािी र्रज आहे. त्यासाठी पारंपाप्ररक स्त्रीिी मानप्रसकताही समजून घेतली पाप्रहजे. 

 
द सरीकडे बदलत्या पप्ररग्स्थतीत जर्ण्यािे संघषग भयाि होत आहेत. त्याम ळे मानप्रसक ताितिाव 

वाढत आहेत. अप्रतरेकी व्यग्क्तकें प्रद्रत्वाम ळे मािसा मािसातले संबधं द रावत आहेत. त्यातून एक 
त टलेपि, अग्स्थरता आप्रि अर्प्रतकता प्रनमाि होत आहे. बाजारी संस्कृतीम ळे स्त्रीसौंदयाकडे पाहण्यािा 
भोर्वादी व िदशगनीय दृष्टीकोन प्रनमाि होत आहे. या नव्या िश्नानंा ज ने उत्तर असत नाही हे खरेि ! पि 
परंपरेतल्या सम हप्रनष्ठा, एकसंघ मानप्रसकता, प्रिवट जीवनप्रनष्ठा, नात्यातील िेम, भावप्रनक श्रद्धा या 
सत्वािे बळ नव्या जर्ण्याला प्रमळू शकेल का? वडािे िंाड आपल्या म ळ्या जप्रमनीत खोलवर रुजप्रवतेि 
पि आकाशाला र्वसिीही घालते. यासाठीि या लेखािा िपंि केला आहे. 

 
पारंपप्ररक स्त्रीिी मानप्रसकता समजून घेण्यािे लोकर्ीते आप्रि प्रवशषेतः स्त्रीर्ीते हे िभावी साधन 

आहे. स्त्रीच्या जीवनािे, श्रद्धाप्रनष्ठािें, भावभावनािे, नात्यार्ोत्यािे स्पष्ट आप्रि वास्तव िप्रतझबब 
लोकर्ीतातून पडलेले प्रदसते. म्हिून लोकसंस्कृतीतील स्त्रीरूपािा शोध या लेखात स्त्रीर्ीतातूंन घेतला 
आहे. 

 
लोकसाप्रहत्य हे अभ्यासािे स्वतंत्र षे घत्र आहे. त्यातील लोकर्ीतानंा अत्यतं महत्वािे स्थान आहे. 

मौप्रखकता, पाठान्तर स लभता, रे्यता, स्थलप्रवप्रशष्टता आप्रि स्थलातंरष घमता, प्रवधीप्रक्रया, श्रमसंप्रनधता, 
बोलीभाषा, साम प्रहक मानप्रसकता, वाद्यािंा कमीत कमी वापर इत्यादी लोकर्ीतािंी वैप्रशष्ट्ये आहेत. 
लोकर्ीतािें दोन भार् पडतात. एक धमगप्रवषयक र्ीते आप्रि द सरे लौप्रकक प्रवषयावरील र्ीते. प्रवधीप्रवधाने, 
अन ष्ठान, लोकदैवतािी उपासना र्ीते, जन्म - मृत्यूप्रवषयक र्ीते इत्यादींिा समावशे धमगप्रवषयक र्ीतामंध्ये 
करता येईल. तर श्रम, क्रीडा, बडबड र्ीते, स्त्री - र्ीते, आप्रदवासी नृत्यर्ीते इत्यादींिा समावशे लौप्रकक 
र्ीतात होतो. त्यात िाम ख्याने स्त्री - र्ीतािंा समावशे होतो. प्रस्त्रया वरे्वरे्ळ्या देवदेवतािंी र्ािी 
सिसमारंभात म्हित असल्या तरी त्यािंा आशय लौप्रकक स्वरुपािा, मानवीय असतो. प्रजथे मंत्र नसतात. 
प्रतथे लोकप्रवधीत लोकर्ीते मंत्रािे काम करतात. लोकर्ीताच्या प्रनर्ममतीत व सातत्यात प्रस्त्रयािंा झसहािा 
वाटा आहे. 

 
समाजात अनेक लोककलावतं असतात. उदा. र्ोंधळी, वाघ्याम रळी, वास देव, भ ते, भराडी, 

पोतराज, धनर्र, बह रुपी, आराधी, इ. हे क ठल्या तरी लोकदेवतािें भक्त असतात. परंपरार्त र्ीते म्हिनू 
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मनोरंजन करीत ते भीष घा मार्त जर्तात. त्यानंा लोकससं्कृतीिे उपासक म्हितात. या लोक कलावतंापेष घा 
स्त्रीर्ीतािे स्वरुप वरे्ळे असते. स्त्रीर्ीते र्ािाऱ्या प्रस्त्रयानंा आपि कलावतं आहोत, यािी जािीव नसते. 
त्यािंी प्रनर्ममती स्वान्तस खाय असते. त्या अन् काँप्रसस आर्मटस्ट असतात. लोककलाकाराला आपि 
कलावतं असल्यािी जािीव असते. त्याम ळे येिारा अहंकार, आत्मप्रनष्ठा, िप्रसद्धीिी हौस, रप्रसकािें भान, 
सादरीकरि रंजक करण्याकडे त्यािंा कल असतो. लोककलावतं ही लोकर्ीते सादर करत जर्तात. तसे 
प्रस्त्रयािें जर्िे स्त्रीर्ीतावर अवलंबून नसते. साहप्रजकि स्त्री- र्ीते जेवढ्या सहजतेने उपलब्ध होतात. 
तेवढ्या सहजतेने लोककलावतंािी लोकर्ीते उपलब्ध होत नाहीत. लोककलावतंाच्या र्ीतात धार्ममकता, 
प्रवधी संबधंता व पौराप्रिकता असते. तर स्त्री- र्ीतात लौप्रककता जास्त असते. परंपरेने िालत आलेली 
ठराप्रवक लोकर्ीते लोककलावतं म्हित असतात. त्यात प्रवप्रवधता कमी असते. पि स्त्री- र्ीतात खूप 
प्रवप्रवधता प्रदसून येते. लोककलावतं जातीबद्ध असल्याने त्याि जातीत ती लोकर्ीते परंपरेने िालत येतात. 
स्त्री- र्ीताला जातीय बधंने नसतात. लोककलावतंाच्या र्ाण्यात त्याचं्या स्वतःच्या लौप्रकक जीवनािे 
िप्रतझबब पडलेले प्रदसत नाही. स्त्री- र्ीतात मात्र स्त्रीच्या लौप्रकक जीवनािे स्वच्य िप्रतझबब पाहावयाला 
प्रमळते. त्याम ळे लोकर्ीतातील लोकसंस्कृतीिे दशगन घडप्रवण्यासाठी स्त्री र्ीते फारि उपय क्त ठरलेली 
आहेत. समाजजीवनािे, संस्कृतीिे िप्रतझबब स्त्री- र्ीतात आढळते. म्हिनूि येथे स्त्री र्ीतातील स्त्री रूपािा 
शोध घेतला आहे. स्त्री र्ीतातून पन्नास साठ वषापूवीच्या समाजजीवनािे, स्त्रीजीवनािे िप्रतझबब पडलेले 
आढळते. एखाद्या नव्या खोदलेल्या प्रवप्रहरीतील प्रनतळ पाण्यात तळािे स्वच्य प्रित्र प्रदसावे, तसे 
स्त्रीर्ीतातून स्त्री जीवनािे आप्रि बाईच्या अन भवािे संप्रित पाहायला प्रमळते. स्त्रीिी मानप्रसकता प रुषसत्ताक 
क ट ंब पद्धतीने घडप्रवलेली होती, ही र्ोष्ट खरीि आहे. पि हे स्वीकारुनही प्रस्त्रयानंी आपल्या दृष्टीकोनाने, 
डोळ्याने, मनाने, जे मयाप्रदत जीवनप्रवश्व पाप्रहले, अन भवले, साप्रहले, तेि लोकर्ीतातून र्ाईले आहे. 
त्यात प्रतच्या अन भवातील सवग भार्ावंर प्रतने िकाश टाकला आहे. त्यात बरीि वास्तवता आहे. क ठेही 
कृतकपिा, अवास्तवता, ढोंर् आप्रि काल्पप्रनकता नाही. माहेरच्या विगनात थोडा र्ौरवािा आप्रि बढाईिा 
भार् असला तरी त्यातही भावरम्यता आहे. स्त्रीर्ीतात सहजता, साधेपिा आप्रि उत्स्फ तगता आहे. त्याला 
सत्यािा आप्रि सवगमान्यतेिा आधार आहे. 

 
पूवीिे कृषीससं्कृतीतील जीवन धमगप्रनष्ठ, ग्स्थतीशील, नीती प्रनयमाने बाधंलेले, क ट ंब, नातीर्ोती, 

जात, र्ावर्ाडा, यानंा धरुन राहिारे, त्यात पारंपाप्ररक स्त्रीिे जीवनप्रवश्व घर संसार, नातीर्ोती, शतेीवाडी 
प रते मयाप्रदत होते. तत्कालीन क ट ंब ेह्या स्त्री प्रशष घिाच्या शाळाि होत्या. बाईनंी बायासंाठी िालप्रवलेल्या ! 
त्याम ळे र्हू तशी रोटी आप्रि माय तशी बेटी तयार होई. प्रतच्या जीवनािी वाटिाल ही त्याि पद्धतीिी 
होती. त्याम ळे स्त्रीयािंी वरे्वरे्ळ्या अवस्थेतील व कालखंडातील स्त्रीरूपे सारखीि होती. 

 
मािसािं जर्िं हा अनेक भावबंधािा र्ोफ असतो. प्रस्त्रया ह्या नातेसंबधं प्रनमाि करिाऱ्या सेतू 

सारख्या आहेत. दोन क ट ंबे आप्रि क ळे त्या रक्ताच्या नात्याने जोडतात. िेम आप्रि आप लकीतून नात्यािे 
बंध प्रनमाि होतात. सासर-माहेरिी अनेक नाती स्त्रीला असतात. ित्येक नात्यािे परंपरेने रुजलेले काही 
संकेत आहेत. परस्पराशंी वार्ण्यातून आप्रि जबाबदाऱ्या पार पडण्यातून हे बधं िकट होतात. सहवास, 
आप लकी, आधार, िेम आप्रि प्रजव्हाळा यातून नात्याला अथग िाप्त होतो. स्त्री ज्या भपू्रमकेवर उभी असते 
प्रतथून प्रतिे नाते संबधं तयार होतात. ती क िािी तरी लेक असते. पत्नी असते. आई असते. निंद असते. 
जाऊ असते. सून असते. तशी सासूही होते. मामी असते तशी प्रवहीि असते, आजी असते. त्या पातळीवर 
प्रतिे स्वरुप बदलत जाते. लोकर्ीतातून लोकसंस्कृतीतील या प्रवप्रवध रूपािा आप्रवष्ट्कार िंाला आहे. स्त्री 
र्ीतातं खेळर्ािी, फेरािंी र्ीते, सिासमारंभािंी र्ीते, डोहाळर्ीते, अंर्ाईर्ीते, देवाप्रदकािंी र्ािी, उखािे 
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या सारखे अनेक िकार आढळतात. त्यात जात्यावरच्या ओव्या सवाप्रधक असतात. त्यािंा िारंभ पप्रहली 
मािंी ओवीने होतो. “पप्रहली मािंी ओवी । पप्रहल्या पानािी ॥ सीता र्ाईली रामािी,” सीता ही पारंपाप्ररक 
स्त्री जीवनािे आदशग ितीक आहे. ती भमूीकन्या, स्वयवंर लावनू रामाला वरिारी, पतीप्रनष्ठनेे वनवास 
भोर्िारी, सामान्य धोब्याच्या संशयाने पप्ररत्यक्ता ठरलेली, सवगश्रेष्ठ प रुषोत्तमािी पत्नी असूनही वनात 
बाळंतीि होिारी, म लानंा प्रशष घि देऊन मोठी करिारी, अननीप्रदव्य करुन आपले पाप्रतव्रत्य प्रसद्ध करिारी, 
भमूीरुप होऊन स्वतःिा अतं करुन घेिारी सीता सवगसामान्य प्रस्त्रयानंा अत्यंत जवळिी वाटते. प्रतच्या 
द ःखात आप्रि सकंटात सामान्य प्रस्त्रया स्वतःला पाहतात. स्त्री-जीवनाला व्यापून राप्रहलेला हा वसा त्या 
वाटून घेतात. सीतेला कें द्रस्थानी ठेवनू रामायि र्ातात. “राम नाही सीतेच्या तोलािा, राम हलक्या 
प्रदलािा” म्हिून रामाला दोष देतात. आप्रि ‘प्रहरकिी’ सीता मायीिा र्ौरव र्ातात. देवाप्रदकानंा वदंन 
करुन एक माऊली म्हिते. माय बापाला र्ाते आप्रद । काय घेतलं देवािं । माझ्या र्वळिी बाईनं । केलं 
सायास जीवािं ॥ “र्िा र्ोतािी ओवी । नार भषूिासाठी र्ाते.” 

 
‘लेकीिा जलम’ ही लोकमानसाला आपत्तीि वाटते ‘पप्रहली बेटी त प रोटी’ म्हिून स्वीकारली 

जात असली तरी द सरी, प्रतसरी ‘नकोशी’ ठरते. इथल्या सामाप्रजक, सासं्कृप्रतक पप्ररग्स्थतीिा पप्ररपाक 
म लर्ी द सऱ्या घरी नादंायला जािारी. प्रतला लहानािी मोठी करावी, प्रशकवाव,े ििंड ह ंडा देऊन लनन 
कराव,े प न्हा करिी धरिी, बाळंतपि, जावईसाडा, िोळी बारं्डीिा खिग आहेि. म्हिून ती परक्यािे धन. 
“लेकीिा जलम तसा र्ाजरािा वाफा” पािी देऊन काय नफा? ती प्रपवळी समयी, देखिी सौंदयगवती 
असून उपयोर् नाही. ती परक्या घरी जािारी, म ली होिारी माताही हीनि. प्रतिी कड घेऊन ‘लेकीच्या 
आईला नका म्हिू हलकी । लेकाच्या आईला क िी प्रदलीय पालखी ॥ अशी म्हििारी स्त्री क्वप्रिति प्रदसते. 
एकूि म लीिा जन्म नाकारण्यािीि िवृत्ती प्रदसते. 

 
पि म ली व्हायच्या राहत नाहीत आप्रि झलबाच्या झलबोळ्या झलबाला जड होत नसतात. त्याम ळे 

‘लाडक्या लेकीि’ कौत क लोकर्ीतातून होते. लाडकी एवढी लेक िंबल्यातून िंपंर परकरात आलेली 
बाप्रलका, खाि,ं खेळिं आप्रि अन करिातून प्रशकिं, आईला घरकामात मदत करिे, घरातल्या मोठ्यािी 
लहान-सहान काम करिे, भावाला सभंाळिे, र्ाई-र् रे िारायला नेिं असं हे वय. आजच्या िमािे त्या 
काळात म लींना प्रशष घि प्रदलं जात नव्हतंि. ‘शाळेतल्या हरीला वरिी जशी र्ािी येतात तशी शाळेतल्या 
‘साळू’ िी र्ािी प्रदसत नाहीत. ग्रामीि भार्ातल्या म ली प्रशकायला लार्ल्या त्या काळात खेड्ात प्रपठाच्या 
प्रर्रण्या आल्या. जाती रे्ली. बदलत्या पप्ररग्स्थतीत लोकर्ीतािी प्रनर्ममती थंडावली. 

 
नकळत्या वयातलं बालपि आपिाला आठवत नसतं. आई-आजीच्या आठविीतून साकार होतं. 

नादंायला रे्लेली लेक जेव्हा ‘माता माऊलीला ओवी र्ाते’ ‘र्वळी माझ्या नानािी’ ‘आठवि काढते. तेव्हा- 
‘नऊ मप्रहने नऊ प्रदस होती. प्रनऱ्याच्या सावलीला’ झकवा ‘आई या म्हिू आई । माझ्या जन्माच्या येळं ॥ आई 
बसली कोड्ात । नाना द प्रित वाड्ात ॥ अशा अवघड अवस्थेतून आईने ‘द प्रनया मला दावली’ ‘माडंीिा 
पाळिा । डोळ्यािा केला प्रदवा’ ‘बयािं द ध प्रपली । मधािा घार्री’ हेि दूध प्रतच्या मनर्टी खेळत आहे. 
आईनं खायला घालून विेी फिी करून हट्ट प रवनू प्रतला लहानािी मोठी केली. 

 
“बाबा मािंा िंदन । आई मािंी वडफादंी ॥ 
जलम् मािंा िंाला । दोघाचं्या कडंखादंी. ॥ 

 



 

अनुक्रमणिका 

असं प्रतिं बालपि. म्हिून आई बापाच्या सावलीिी प्रतला बढाई सारं्ाप्रवशी वाटते. 
“खाण्याप्रपण्यात लाडक्या लेकीिा हट्ट भारी प्रतिं जेवि शाईिं । दूध घरच्या र्ाईिं” आजीनं जेवि वाढलं 
आप्रि नातीिं तोंड भाजलं. ‘प्रतच्या जेविात अट्टीि तूप प्रनव्वळ वाटीिं. ‘राती उपाशी प्रनजयली । साखर 
त पात प्रभजली’ लाडकी एवढी लेक । लाड प्रहिा िंाला लयी ॥ प्रनम्म्या रातीला मार्ी दही ॥ 

 
अशी लेक. आईिं बघनू ि लबोळक्यािा, भात कलीिा ससंार माडंते. “साळ िा माझ्या खेळ । संबळ 

कडबोळ संर् ने जा । साळू खेळून बीर्ी ये जा ॥ अरवाळी, कळकोटा भाऊ प्रतला खेळू देत नाही. त्याम ळे 
र्ंमतीनं भावाबप्रहिीिी भाडंि होतात, रूसायि,ं फ र्ायिं हे वय. इळािा रूसवा धरून घोळािा परकर 
मार्ते, कधी नाजूक प्रबलवर, कधी रंर्ीत प्ररबीन, कधी पैंजि अशा प्रतच्या मार्ण्या स रू असतात. नेित्या 
लाडकीिा अट्टाहास दाडंर्ाि असतो. 

 
खेळर्ाण्यातून उभ ं राहिारं प्रतिं रुपही मोठं वैप्रशष्टपूिग आहे. पारंपाप्ररक भारतीय प्रस्त्रया ह्या 

प रूषाच्या र् लामप्रर्रीत, बंधनात जर्त होत्या. द ःखपूिग जीवनातून प्रवरंर् ळा म्हिून मनोरंजनासाठी आप्रि 
आनंदासाठी त्या खेळर्ाण्याकडे वळत. नार्पंिमी, र्ौरी-श्रावि, भाद्रपदाला माहेरी लेकी बाळी एकत्र 
जमत आप्रि खेळर्ाण्यािा रंर् भरे. काहीिी लनन व्हायिी असत. काही बालपिी नादूंन माहेरी आलेल्या 
असत. िौढ प्रस्त्रयाही िौढत्वी बाप्रलकापि जपून खेळात उतरत आप्रि सारे अंर्ि खेळ र्ाण्याने, हसण्या 
प्रखदळण्याने दिािनू जाई. प्रकती प्रवप्रवध पध्दतीने खेळ रंर्त होते. आम्ही दोघी मतैरिी माडीवर । 
र् लाबाि ं फूल माझ्या साडीवर ‘असं म्हिून परकरािी झभर्री आप्रि देहािा भोवरा होई. ‘एका हातािी 
फ र्डी फ र्डी । मामा घेत्यात ल र्डी । असं म्हिून एका हातािी फ र्डी रंरे् । बसून व लोळि फ र्डी होई 
‘प्रखस बाई प्रखस, दोडका प्रखस’ खेळ रंर्तो ‘- प्रिंम पोरी प्रिंम म्हिनू प्रिंमा रंर्तो. फेरािी र्ािी होतात. 
नार्पिंमीला उंि-उंि िंोके आकाशात िेंप घेतात, या खेळर्ाण्यातून सम हािा सहवास, हसिे-खेळिे, 
मनोरंजन आप्रि खेळातला आनंद प्रस्त्रयानंा ल टता येई. द ःख भरलेलं जीवन प्रवसरून मानप्रसक समाधान 
प्रमळे. या खेळर्ाण्यातून प्रस्त्रयािें प्रकशोरवयीन उत्साही, थटे्टखोर, हसिारं, प्रखदळिारं, र्ािारं, तरूि 
अल्लड रूप साकार होते. 

 
बघता-बघता म लर्ी बन्सी मके्कसारखी वाढते. परकर िंंपरातून साडी िोळीत येते. अंर्ा झपडानं 

भरत जाते. त्यावर तारूण्यािी तकाकी येते. िालीिा डौल बदलतो. भारं् वाकडा होतो. नटण्या 
म रूडण्यािी हौस वाढते. आपल्याि रूपाकडे पाहून र्ाली लाजून हसू फ टते. लाजून हसिे, हसून पाहिे 
असे प्रतिे बहािे स रू होतात. ती डोळ्यातूंन बोलायला लार्ते. प्रतच्या रूपार् िािा, सौंदयािा दरवळ 
पसरू लार्तो. वाटसराच्या नजरा प्रखळतात. केवड्ाचं्या वनी भ जंर् नादावतात, पािवठ्यावर प्रतिी 
वदगळ वाढते. 

 
पाण्याला रे्ली र्ौरी । प्रहर सोडून बारवलंा 

प्रहिा िंदन मव्हरला ॥ 
 

पािवठ्यावर घार्र भरते. स्वप्नातल्या राजक माराच्या ती िेमात पडते. ज नं जीवन संस्कारानं 
वढेलेलं, नीतीप्रनयमाने बाधंलेली अन भवी िौढा प्रतला प्रहिवते 

 
काय भाळलेस र्ोरे । शजेारच्या फाकड्ाला ॥ 
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िटिी प्रमळंना त कड्ाला ॥ 
 

अशी नाना तऱ्हेिी भीती घालून प्रतला अशा संबधंापासून परावृत्त केले जाते. अल्लड िेप्रमकेिे हे 
रूपही लोकर्ीतातून प्रिप्रत्रत केले आहे. म लर्ी लननाला आली की प्रतच्या लननािी काळजी घरादाराला 
लार्नू राहते. ‘लर्ीन सराईत’ । िंोप लारे्ना नेतराला क ठं द्यावी पातराला’ ॥ अशी अवस्था होते. त्यात 
म लीिं रूपर् ि िारं्लं असलं तर त्यािा लय बोभाटा होतो. आप्रि मार्ण्यानं काळ्या रानात पायवाटा 
पडतात. ‘नवरी पाहू आले वसरी भरुनी अंर्िी । सीता मािंी मालन । मािंी श क्रािी-िादंिी’ असं म लीि ं
कौत क स रु होतं. लननाच्या बैठकीत पाि तोळ्यावर सरीिी मामानं बोली केली आप्रि लर्न ठरलं. लनन 
ठरल्यापासून ती नादंायला जाई पयंत नववधूिं लोकर्ीतातून कौत क स रु होतं. नवरीबाईला केळवि ं
केली जातात. माडंव बोहलं उभा राहते. नवरी बाईला नवात भारी असल्याने मार्ल्या मेढी म्होरं सारुन 
माडंव मोठा केला जातो. ‘आप्रद हळद लावा । पाढंरीच्या ताईबाईला । मर् नवरी जाईला । अशी हळद 
लावली जाते. बोहल्यावर मामा पाठीशी उभा राहतो. नवरीबाईच्या तोंडात प्रजरंसाखर घालतो. आप्रि 
बामन - ‘सावधान’ म्हिून लनन लावतो. ‘कन्यादान’ होतं. वाजत र्ाजत वरात र्ावभर प्रफरुन 
देवदशगन घेऊन दारात आली की ‘घ म घ म रे माडंव’ असे र्ािे म्हित निंद दार धरते. पोराला पोरर्ी 
मार्ते. ‘हू द्यात आम्हाला, द्याला येईल त म्हाला’ असे नवरी आश्वासन देते. लनन र्ाण्यातील नववधू तरुि 
सोन्यापरास प्रपवळी, श क्रािी िादंिी, भरजरी जप्ररकाठी शालू नेसलेली, प तळ्या, रत्नर्ोफ, र्ोटपाटल्या, 
साखळ्या सारख्या दाप्रर्न्याने मढलेली राजसबाळी. उंबऱ्यावरिं माप ओलाडूंन ही ‘लक्षमी’ घरात येते. 
लननानंतर नादंायला आलेली स्त्री म्हिजे सासूरवाशीि. सासरिं घर, अनोळखी मािस,ं लहान वय, 
अप्रशप्रष घतपिा, वार्ण्यािा - बोलण्यािा अन भव कमी याम ळे सास रवास स रु होई. पहाटेपासून भाड्ाच्या 
बैलासारखे काम, सासूिी क रक र, अपमान, अवहेलना, यळ, नंदा-जावािंी फोडिी, प रेसे अन्न वस्त्र न 
देिं, िसंर्ी प्रशव्याशाप आप्रि मारिंोड झकवा जाळून मारिं, असा नाना िकारे सास रवास होतो. 
‘सास रवासीनीिं जीवन वरं्ाळ’ प्रतला बोलत्याती सारीजि । खाली मान घालून सास रवाप्रशनीला हा सारा 
यळ मूकपिे सहन करावा लार्तो. जीवघेिं द ःख द सऱ्याला सारं्ायािी बंदी. 

 
“प्रभरुड लार्यीला आंब्याच्या फोकईला ।” 

कशी सारं्ू मी लोकाईला ॥” 
 
असा मानप्रसक कोंडमारा. ‘सास रवास म्हिजे वळििीिा वासा, लार्तो ठसाठसा’ जिू तो 

र्ळ्याला लार्लेला फासि. परंपरेने िालत आलेला आप्रि म लंबाळं होईपयंत स्त्रीला दीघगकाळ ते सोसावा 
लार्िारा. 

 
“साळूला सास रवास । प्रदरानंदानी प्रतला केला ॥ 
बया माझ्या मालयनीिा । कायावरी जलम् रे्ला ॥ 

 
सास रवास क लवतंाच्या लेकीने मकूपिे सहन करावा. त्याति दोन्ही घरिी िप्रतष्ठा आहे, अशी 

समजूत होती. असाह्य िंालेि तर प्रतने प्रवहीर बारव जवळ करुन स्वतःलाि सपंवून टाकाव.े इतका असह्य 
यळ सासूरवाप्रशनीला होत होता. सास रवासीन स्त्री म्हिजे सहनशीलतेिा आदशग परंपरेने मानला जात 
असला तरी ते स्त्री जीवनातील र् लामप्रर्रीिे ितीक आहे. अशी सास रवाप्रशनीिी कारुण्यपूिग िप्रतमा 
लोकर्ीतातून प्रिप्रत्रत केली आहे. पप्रतव्रता भारतीय स्त्रीिे रूपही महत्वपूिग आहे. ऋत िाप्ती नंतर 
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न्हान लीच्या कायगक्रमापासून अहेव मरिापंयंत दीघगकाळ स्त्री पत्नी म्हिून वावरत असते. लननानंतर 
पप्रहल्यादंा ऋत िाप्ती िंाल्यानंतर आई-वडील साडीिोळी नेसवनू लेक रवाळ्या स वाप्रसनीकरवी प्रतिी 
खिानारळानी व फळानंी ओटी भरतात. ‘ऋत वतें सखे र् तू न्हान ले, प्रशवघडिी न्हािं त ला आले.’ असे 
म्हित मखरात बसवनू - ‘प्रतच्या मखरािा र् ंता कसं कळालं प्रतच्या कंता, र्ोऱ्या माझ्या मालनीिी ओटी 
भरावी भानयवतंा’ या र्ाण्यातून स्त्रीच्या स फलीकरि व िजनन ष घमतेिा । न्हान लीिा कायगक्रम होतो. विेी 
फिी करुन शानी । थाट ब र्ड्ािा ंया सारख्या र्ाण्यातून स हार् रातीिे विगन येते. 

 
सावळ्या स रतीिं । मला लारू्न रे्लं याड । 

ि ड्ा माझ्या राजसािं । रुप सावळं र् ि नवाड ॥ 
 

असं प्रतिं िेम. प्रपकलं सीताफळ वरुन प्रहरव ंप्रदसलं तरी आतून र्ोड असतं. तशी रार्ीट भ्रतारािी 
पोटात माया असते, असा प्रतिा अन भव आहे. 

 
पावसावािनू काय कराव ंजप्रमनीला । 
भरतारा वािून । स ख नाही काप्रमनीला । 

 
आईबापािं राज लोकाला सारं्ायला असते. भ्रतंरािं राज भोर्ायला प्रमळतं. शजेेच्या भ्रतराि ं

संसारस ख प्रमळते. पि ‘शजेेिा भ्रतार नको म्हिूस आपला, जसा भ जंर् तापला’ं - तो र्ोड बोलून स्त्रीिा 
अंत काढून घेतो. त्यािा रार् डोळ्यात पारखावा. रार् शातं िंाल्यावर बोलावं. र्ोपा माडंीवर देवनू त्याला 
समजावावा. झकवा ‘शजेेिा भरतार रुसला तरी रुसवा घ्यावा. सारं्ते सये त ला शजेेवरी समजावावा.’ अशा 
अन भवी शहािपिािं बाळकडू प्रतला प्रमळालेले असते. “जीव माजा र्ार” असा तृप्तीिा अन भवही पत्नी 
म्हिून ती व्यक्त करते. 

 
हौशी भ्रतार प्रतिी लेण्या नेसण्यािी, दार्दाप्रर्न्यािंी हौस पूिग करतो. पप्रतव्रता ‘स्त्री’ सेवा करावी 

आदरानं, पाय प सती पदरानंं । अशी पतीला परमेश्वर मानून त्यािी तनामनानं सेवा करते. याति 
पप्रतव्रतेच्या जीवनािे साथगक आप्रि प ण्य आहे, अशी प्रशकवि लोकर्ीतातून परंपरेने प्रदली आहे. 

 
“प रुष नाही धड, िंाला नारीिा पवाडा” असा अन भवही प्रस्त्रयानंा येतो. द बळा भरतार रोज घरात 

शरेभर धान्य आित असला, धोतरात भाजीपाला घेऊन येत असला तरी त्याला सावकार म्हिाव ेलार्ते. 
नवरा दारुडा प्रनघाला, त्यानं व्यसनापायी दार्दाप्रर्ने, भाडंीक ं डी प्रवकली, पत्नीला मारिंोड केली. झकवा 
पराया नारीच्या नादानं घरिा प्रललाव केला तरी पत्नीने त्याचं्याशी एकप्रनष्ठनेेि वार्ावं. कारि तो ‘पतीदेव’ 
‘कपाळीिं क ं क  सोनं प्रदल्यानं प्रमळंना’. तो रे्ला की साऱ्या जीवनािा उन्हाळा म्हिनू पती कसाही असला 
तरी ‘स खी ठेव देवा, धनी क ं कवािा जोडा जलमािा’ अशी िाथगना पत्नीला करावी लार्ते. पप्रतव्रता स्त्रीिी 
दोन्ही रूप लोकर्ीतावरुन साकार िंाली आहेत. भारतीय संस्कृतीत स्त्रीच्या म लर्ी, िेयसी, सखी या 
रुपापेष घा मातेला अप्रधक महान आप्रि मंर्ल मानले जाते. सर्ळी पप्रवत्र विने स्त्रीच्या मातृत्वािा र्ौरव 
करतात. आई िंाल्याप्रशवाय बाईला पूिगत्व येत नाही. मातृत्वािी बीजे पत्नीपदाति असतात. ‘प्रहरव्या 
िोळीवर राघू काढूनी पाप्रहला. तोि प्रदवस राप्रहला’ । प्रदवस राप्रहल्यावर स्त्रीला मातृत्वािी िाहूल लार्ते. 
िोरिोळीने खात्री होते. र्र्मभि नारीिे घरबार डोहाळे प रवीत असते. परोपरीने प रप्रवले जात असते. 
पोटीिी फळं देव द्यायला उभा असतो. ििंड िसव वदेनाशी जीवघेिा संघषग करीत स्त्रीला मातृत्त्व िाप्त 
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होते. वात्सल्याने मन भरुन येते. पािवीला, बारसं िंाल की - म लािं सारं करण्यात, त्याला पाजण्यात, 
खेळप्रवण्यात, जोजप्रवण्यात, न्हाऊ घालण्यात, िंोपप्रवण्यात, अंर्ड टोपडं, काजळ प्रतठं करण्यात प्रतिा 
वळे जातो. हे सारं करण्यात प्रतिे वात्सल्य प्रदसून येते. 

 
तोंडात घाली तोंड । माझ्या तोंडाला लार्ी थ का 

नेिता बाळ मािंा । मी घेते त्यािा म का ॥ 
 

झकवा तोंडात घाली त्वाडं । मला म क्यािं लई याड । माझ्या नेित्या बाळािा म का । जेप्रलबी परास 
नवाड ॥ बालर्ािी म्हिण्यात तीही बाळ होऊन जाते. र्ाण्यातून त्यािं कोडकौत क करते. 

 
मामाने जावळ काढले की यंदखोर बाळािे यंद स रू होतात-प्रनऱ्यािा घोळ धरून तो हट्ट करतो. 

तो भरल्या राजंिात पाय घालतो. दवण्यािा वाफा त डप्रवतो. पािी नळाि बंद करतो. पाण्यातला मासा 
मार्तो. पि आईला त्यािेही कौत क वाटते. शजेीच्या बाळाबरोबर अंर्िी र्ोंधळ माडंतो. प्रवटीदाडूं, िेंडू तो 
खेळायला लार्तो. रार्ावैतार्ानं ती प्रशव्या घालत असली तरी तो प्रतच्या काळजािा घड असतो. कळत्या 
वयात बाळ शाळेिी पायरी िढतो. ‘शाळेतल्या हरीच्या शाई लार्ली नखाला । जातो इंग्रजी प्रशकायला ।’ 
त्याि इंग्रजी प्रलहिं बारीक असल्याने ती मास्तराला खारीक देते. शाळेतल्या हरीला देते मी केळंफिी 
नेित्या राघ बाला नोकरी आली बालपिी.’ असं मातेिं हृदय वात्सल्याने ओसंडून वाहिारं आप्रि म लाि ं
कोडकौत क करिारं. 

 
स्त्री र्ीतं सवाप्रधक िेमानं आप्रि प्रजव्हाळा यानं र्ायली जातात. ती माहेर आप्रि त्यातल्या 

भावाप्रवषयी, बहीि भावािं नातं पप्रवत्र आप्रि मंर्ल. ‘भावा र् बप्रहिीच्या नात्याला नाही सर, र्ंरे्च्या 
पाण्यापरी पप्रवतर ।’ एकाि क ट ंबात आई-बापाच्या पोटी जन्मलेली, एकाि जीवनरसावर पोसलेली आप्रि 
लहानािी मोठी िंालेली बहीि-भाऊ, ‘लसून कोझथबीर एका दंडानी पािी पेती । बहीि भावाला शोभा देती 
।’ लहानपिी एकत्र खेळलेली, बार्डलेली, वाढलेली, ही भावडंं. भाऊबीज, रष घाबधंन यासारख्या 
िसंर्ातून महान मंर्ल बनप्रवलेले हे नाते. 

 
उभ्या र्ली मी जाते । कोि घेईना मािंं नाव । 

वाघासारखे मािें भाव ! 
 

जसा प्रकल्ल्यािा ब रूज असा भाऊ संरष घि देतो. पि बप्रहिीच्या लननाने वाटा वरे्ळ्या होतात. 
साळू सासरी प्रनघाल्यावर प्रतच्या पापिी खालिा िंरा पाहून द ःखी होिारा, पंिमीला न्यायला येण्यािी 
बोली करिारा, सासरी कडेपयंत घालवत येिारा भाऊ प्रदसतो. प्रदवाळी दसऱ्याच्या म ळा लेक असावे, ती 
बंध राया म राळ्यािी वाट पाहते. 

 
सारं्ून धाडयतो । माझ्या सारं्ाव्यासंर् घ्याला । 

बंधू मािंा प्रकती मायाळू जलमला ।- 
बंधूराया शहामृर्ाला माया भारी । 
बप्रहिभावडंािी पोटामधी माया । 

असं फोडलं प्रसताफळ आत साखरेिी सया । 
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असं हे िेम. बंध राया िदं्र वाड्ात उर्वतो. िदं्र माळीच्या आड िंाला तरी र् जािा िंाडा होत 
नाही. बधूं म राळीिं आर्त-स्वार्त करण्यात आप्रि आपलं स र्रिपि पिाला लावनू जेवि खािं करण्यात 
बप्रहिीला आनंद वाटतो. अशी िालरीत केल्याम ळे भावाला-बहीि असावी असे म्हटले जाते. 

 
पंिमीला खेळायला आप्रि प्रदवाळीला ओवाळायला बहीि माहेरी येते. ‘िंदनाच्या पाटावर 

िादंीच्या घंर्ाळ्यात हंडाहंडा र् लाबपािी घेऊन ती भावाला अंघोळ घालते, प्रनराजंनानं ओवाळते. भावानं 
भावबीज । नाही क िाला कळू प्रदली हावशा मािंा बधूंनं । मला पैठि नेसवली ॥ अशी पैठि की प्रजच्या 
पदरानं बप्रहिीच्या पाठीला ओस व्हाव.ं 

 
ओवाळते जीव भावराया त झ्यावरी, 
पप्रवत्र माया र्ंरे्परी, असू दे अंतरी. 

 
अशी वडे्ा बप्रहिीिी वडेी माया. 

 
माहेरी बप्रहिीिा साडी िोळीिा हक्क असतो. बाजारात र्ाठ पडली तरी ‘बंध जी घेतो िोळी फ टािी 

रंर् दाट’ माहेरी आल्यावर तो प्रतला काळजासारखी साडी घेतो. राजवखीच्या बारं्ड्ा भरतो. असं मनोहर 
माहेर केल्याम ळे बहीि भावािी द्रष्ट काढते. 

 
पि काळ जाई तो तसे बहीि भाऊ आपआपल्या संसारात र् रफटत जातात. भावाबप्रहिीिी माया 

पातळ होते. आई-वडील ही प्रनघून जातात. ‘आताच्या कमीत भाव नव्हंत. बप्रहिीिं करी माहेर मेव्हिीिं.’ 
प ढे भावाला म लर्ा िंाल्यावर 

 
काळीया िदं्रकळा । नेसती याई याई ॥ 
बंधूला िंाला लेक । बारशाला जाते बाई ॥ 

 
बंध च्या म लािं नाव ठेवण्यािा मान आत्यािा असतो. बप्रहिीला ‘आंब्यापरास पेरू नवाड, 

म द दलापरास व्याजािं याड,’ तसा भावापरास भािा आवडतो. प ढे तोि म राळी होतो. 
 
प ढे म लंबाळ मोठी िंाल्यावर भावाच्या लननात घेतलेल्या विनािमािे ती स्वतःच्या म लाला 

भावािी म लर्ी करून बहीिभावािं नातं व्याही-प्रवप्रहिमध्ये नव्याने जोडून घेते. 
 

बंधू ईवाई करू रे्ले । प्रदराजावािं मोडूयानंी ॥ 
आली माहेर जोडूयानी ॥ 

 
असं बहीिभावािं नातं बालपिातल्या भांडिापासून मरिापयंत दर टप्प्यावर बदलत जािार. 
 
निंद भावजयीिी रूपेही लोकर्ीतातून येतात. निंद म्हिजे नवऱ्यािी बहीि. सास रवासात सासू 

खालोखाल प्रतिाही वाटा असतो. आईला एकािं दोन करून सारं्ून ती सास रवासाच्या आर्ीत तेल ओतते. 
‘साळूला सासूरवास । नंदेिी लाविी । दोन प्रदसािी पाविी । मालन बाई ! कळलावी निंद अशीि िप्रतमा 
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लोकर्ीतातून येते. पि ती दोन प्रदसािी पाविी असते. द सऱ्या घरिी म लर्ी भावािी माया संपादन करते. 
हे बप्रहिीला रूित नाही. निंद सासरी जाताना ‘भावजय वािीनं ध ती पाय बघा कौत क बाबाआय’ अशी 
पध्दत होती. प ढे हीि निदं माहेरी आली की भावजयीवर विपा काढते. ‘बंधूजी घेतो िोळी । भावजय 
र् जरी बोलयती । बंदा रूपया मोडू नका ॥ नंद काप्रमनीला । िोळी हलकी काढू नका ॥ झकवा बधूंजी घेतो 
साडी । भावजय र् जरी मारी हाका । लय भारीिे आिू नका । बारं्ड्ा भरायला पैसा राखा ॥ निंद भावाला 
ल टायला आली आहे अशी भावजयिी समजूत असते. दोघीही परावलंबी. प रूषावर अवलंबून. परस्पर 
प्रवरोधी प्रहतसबंधावर आधारले हे नाते. परंपरेत बापाच्या मालमते्तत म लीला साडीिोळीिा हक्क होता. पि 
आता तो समान िंाला असल्याने कायद्यािा काटा निंदेच्या बाजूने िं कला आहे. र्ंमत अशी एका घरिी 
निंद द सऱ्या घरात भावजय असते. निंद भावजयीि ं नातं मोठ मजेशीर । सोडता तर येत नाही पि 
जोडलं तर िट टा घेतं. थोडासा रार्, िेष, मत्सर, क ग्त्सतपिा, आप्रि वरवरिं िेम अशा मजेशीर भावना 
या नात्यात असतात. नाथािें एक भारुड आहे. निंद आली पाविी । नंदंला करीन म्हटलं तोडा - राती 
सोनारािं रे्लं मढं, मी काय करण्याजोर्ी नव्हते काय? यात ह्या भावना नेमकेपिानी माडंल्या आहेत. या 
भावबंधावरून प्रकत्येक रूखवत आढळतात. प ढे या निदं-भावजया प्रवप्रहिी-प्रवप्रहिी होतात. 

 
बप्रहिी-बप्रहिी तरूिपिात प्रतखट लवरं्ा. नीतीनं वार्ून त्यानंी वप्रडलािा नावलौप्रकक केला 

“आम्ही बप्रहिी-बप्रहिी प्रनऱ्यापरास आम्ही आर्, नानाजीच्या मपं्रिंलाला आम्ही नाही पडू प्रदला डार्.” प ढे 
लननानंतर या बप्रहिी िेमाने वार्तात. याप्रशवाय आजी-नाती, सासू-जावई, मामा-भािी, आत्या-भािा 
यासारखी नाती ही र्ौि रूपाने स्त्री र्ीतात येतात. रक्ताच्या नात्यापेष घा जोडलेली नाती प्रनतळ िेमातून 
प्रनमाि होतात. प्रशिच्या र्डयिी, सखी, भाऊपिाला जोडलेल्या सख्या, शजेी ही अशी नाती असतात. 
शजेारिीिं नातं. प्रतच्या सहवासातलं. पूवीच्या जातीय पध्दतीच्या र्ावर्ाड्ात शजेारीििं बह धा त्याि 
जातीच्या भाऊबंदीतीलि असते. सहवास ही स्नेहािी व वैरािीही पप्रहली अट असते. शजेीप्रवषयीिा स्नेह 
व वैर ही सहवासातूनि प्रनमाि होते. शजेाऱ्याशी वार्ण्यािे परंपरेतील काही संकेत आहेत. परस्पराचं्या 
अडीअडििीला उपयोर्ी पडिे, स खद ःखात सहभार्ी होिे यालाि ‘शजेारधमग’ म्हितात. शजेी घरी आली 
तर प्रतला आदराने बस म्हिण्यािी प्रशकवि आईकडूनि म लीला प्रमळालेली असते. र्प्ररबीच्या संसारात 
उसनंपासनं कराविं लार्तं. ऐनवळेी बप्रहिीिं बाळ आलं की उसनी दाळ आिावीि लार्ते. नटवा 
बंध राजा आला की तूप आिाव ंलार्तं. 

 
सासूरवाप्रशनीला शजेारीि म्हिजे अधे माहेरि वाटते. शजेी जवळ मन मोकळे करता येते. द ःख 

सारं्ता येते. ‘अंतरीिं र् ज माझ्या पदरी िंाली र्ोिी । मायेिे मािंी शजेी । माप घेिारी िंाली रािी’ । शजेी 
द ःख ऐकून घेते. सहान भतूी दाखवते, आधार देते. पि आईिी सर शजेीला येत नाही. पि आईशी प्रतिी 
त लना होते याति प्रतिे मोठेपि आहे. 

 
शजेीिी व प्रतिी म लबाळं एकत्र खेळतात. भाडंतात, शजेी र्ाऱ्हािं घेऊन बाळराजािा अन्याय 

प सायला येते. शजेारीन बाई एका प्रदलानं दोघी वार्ू । अरं्िात खेळे त िंी मनैा मािंा राघू । कामाधामातून, 
घरात नव्या आिलेल्या वस्तू वरुन, दार्दाप्रर्न्यावरुन शजेीिा इसाळ केला जातो. िेष, मत्सर, वाढला की 
- सख्या शजेारिी पक्या वैप्ररिी होतात. मर् क त्र्या कोंबड्ावरुन, र् राढोरा वरुन, पोरा सोरावरुन भाडंिे 
स रु होतात. म्हिनू शजेारीि सारखी मपै्रत्रिी नाही आप्रि शजेारिी सारखी वैरीि नाही, असं म्हटले जाते. 
शजेीिी ही दोन्ही रूपे लोकर्ीतातून साकार िंाली आहेत. 
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स्त्रीिं असंि एक रूप िौढपिात प्रनःस्वाथग भाऊपिानं जोडलेल्या मपै्रत्रिीिं. असतं. पािवठ्यावर 
दोघींिा सहवास घडतो. स खद ःखािे प्रहतर् ज होते. आप्रि स्नेह वाढत जातो. ‘त िंा मािंा भाऊपिा पडूनी 
पडमळा । त झ्या र् िानं जोडयीला’ । अशी समान शीलस्य सख्यम् अशा ह्या मपै्रत्रिी. प्रदवसातून एकदा तरी 
भेटतात. बोलतात क ठं जायिं िंालं की एकत्र जातात. प्रजवाभावाला होतात. िारं्लंि ंर्लं एकमेकीना 
सोडून खात नाहीत. जनलोकाला असं सख्य बघवत नाही. भाऊपिात प्रबबा घालण्यािा ते ियत्न करतात. 
पि त िंा मािंा भाऊपिा । त झ्या मनात मािें मन । काय करत्याल बाराजन, । असा लोकािंा प्रवरोध िंाला 
तरी ‘प्रशिच्या र्डयीनीिा हा भाऊपिा कडेला’ जातो. आपल्या मयाप्रदत प्रवश्वात िेमानं, प्रवश्वासाने मािस ं
जोडून जर्िं अथगपूिग करण्यािे शहािपि प्रस्त्रयाकडे असते. लोकर्ीतातून प्रिप्रत्रत िंालेली 
लोकसंस्कृतीतील ही स्त्रीरुपे ग्रामीि भार्ातील आप्रि कृषी संस्कृतीतील आहेत. त्यातून पृथक वरे्ळेपि 
प्रदसत नसले तरी सवग साधारिपिे स्त्री जीवन सारखेि असल्याम ळे ही स्त्रीरूपे िाप्रधप्रनधीक स्वरुपािी 
आहेत. 

 
ज न्या काळातील प्रस्त्रयािें भावप्रवश्व मयाप्रदत होते. क टंूब, शजेारी-पाजारी, नातेवाईक, शतेीवाडी, 

एवढेि त्यािे भावप्रवश्व होते. पि या मयाप्रदत भावप्रवश्वात समरसून जर्ण्यािी त्यािंी िवृत्ती प्रदसून येते. 
खरं तर प्रस्त्रयािंं जीवन द ःखािं आप्रि कष्टािं, पि त्याला सामोरे जाऊन त्यातील स ख स सह्य करुन 
स खािे ष घि जर्ण्याकडे प्रस्त्रयािंा कल होता. प्रिवटपिे संघषग करीत त्या जर्त होत्या. आप्रि जीवनावर 
उत्कट िेम करीत होत्या. 

 
पूवीच्या प्रस्त्रयािंी मानप्रसकता एकसंघ असलेली प्रदसते. त्यात क ठेही व्यग्क्तमत्वािे द भरं्लेपि 

आढळत नाही. देवाधमावर, िालीरीतीवर, रूढी, परंपरा, नाती-र्ोती, यावर त्यािंी श्रध्दा होती. आज 
नव्या पप्ररग्स्थतीत मािसात आप्रि प्रस्त्रयातही ना धड आध प्रनकता, ना धड पारंपाप्ररकी, ना धड आग्स्तक, ना 
धड नाग्स्तक असे द भरं्लेपि प्रदसते. त्यातून जे ढोंर् आप्रि प्रवसंर्ती मानवी जीवनात प्रनमाि होते ती 
लोकर्ीतातील स्त्रीप्रित्रिात प्रदसत नाही. 

 
परंपरार्त जीवनात नात्यार्ोत्याला महत्वािे स्थान होते. ित्येक नात्यािे काही संकेत रूजले 

होते. सहवास, आप लकी, िेम, प्रजव्हाळा आप्रि पार पाडाव्या लार्िाऱ्या जबाबदाऱ्यातून नात्याला 
वैप्रशष्ट्यपूिग अथग िाप्त होत होता. प्रस्त्रया प रूषावर अवलंबून होत्या. त्याम ळे ती ज्या नात्याच्या रूपात उभी 
आहे; त्यातंून प्रतिे व्यग्क्तमत्त्व िर्ट होत असते. लेक, तरूिी, नववधू, सास रवाशीि, पत्नी, आई, बहीि, 
भाऊपिािी मतै्रीि, शजेारीि अशी अनेक रूपात ती लोकर्ीतातून िर्ट होते. 

 
ही स्त्रीरूपे वयान सार बदलत रे्लेली प्रदसतात. तशी एकाि काळात अनेक रूपे प्रतला पार पाडावी 

लार्तात. प्रवशषेतः लननानंतर ती सासूरवाशीि सून असते तशी पत्नी असते, तशीि आई असते. क िािी 
तरी जाऊ, निंद असते. बहीि असते. नंतर ती सासू होते. अशा एकाि वळेी वरे्वेर्ळ्या भपू्रमका प्रतला पार 
पाडाव्या लार्तात. 

 
समाजजीवनातील एकाि कालखंडात प्रस्त्रया असंख्य नात्यातील प्रवप्रवध रूपे एकाि वळेी पार 

पाडत असतात. सवगसाधारिपिे ही रूपेही सारखीि असतात. 
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प रूषसत्ताक क ट ंब पध्दतीिा पर्डा समाजजीवनावर होता. त्यातून प्रस्त्रयािंी र् लामप्रर्री आप्रि 
मानप्रसकता प्रनमाि िंाली होती, ही र्ोष्ट खरीि आहे. पि स्त्री-र्ीतातून असे लष घात येते की, प्रस्त्रया संपूिग 
जीवनाकडे आपल्या डोळ्यानंी, मनाने अन भवानंी आप्रि भपू्रमकेनी पाहात होत्या. त्यातून प्रनमाि िंालेली 
र्ीते त्या र्ात होत्या. त्याम ळे एका अथाने त्यािंी भपू्रमका स्त्रीवादीि होती. प रूष दैवतािंी र्ािी स ध्दा त्या 
पप्ररवारातील स्त्रीच्या अन रोधाने र्ातात. देवाचं्या र्ीतात स्त्री येतेि. स ट्ट्या प रुष देवािंी स्त्री कल्पनाि 
करू शकत नाही. 

 
आज प्रस्त्रया जीवनाच्या प्रवप्रवध षे घत्रात कतृगत्त्व करीत आहेत. तशी प्रवप्रवधता स्त्रीर्ीतातून येत नाही. 

त्यात मयाप्रदत भावप्रवश्व असले, तरी र्ीतप्रनर्ममतीष घमता त्याचं्या प्रठकािी होती. आज प्रवप्रवधारं्ी कतृगत्त्व 
स्त्रीजीवनात येत असताना मात्र लोकर्ीत प्रनर्ममतीिी ष घमता ष घीि होत असलेली प्रदसते. ज न्या स्त्री 
जीवनातील जीवनप्रनष्ठा, साम प्रहकता, एकसंघ मानप्रसकता, नात्यातील िेम, श्रध्दा नव्या जर्ण्याला बळ 
देऊ शकतील. 

 
◈ ◈ ◈ 
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१६. आणदवासी संस्कृतीचे णवशेि योगदान 
 

- प्रा. डॉ. अणनल सहस्त्रबुध्दे 
 
भारतीय स्वातंत्र्योत्तर काळात, भौप्रतक आप्रि सामाप्रजक प्रवकासाच्या संदभात, ससं्कृतीिी ििा 

केली जाते. मािसामािसातील बंध ता, मािूस आप्रि िािीसृष्टी यािें प्रजव्हाळ्यािे संबंध, मािसू आप्रि 
प्रनसर्ग यातील संबधं व मािसािे प्रनसर्ावलंप्रबत्व, अशा सवग संबंधाच्या प्रविाराबंरोबरि, मानवी जीवनािे 
प्रवकसनशील स्थयैग या र्ोष्टींच्या संदभात, अशी संस्कृतीिी ििा असते. अनंत कालौघात वळेोवळेीच्या 
द्रष्ट्या, जबाबदार, िप्रतभासंपन्न लोकध प्ररिानंी वरील िकारच्या संबधंाच्या संदभात वळेोवळेी प्रविारािें 
िकटीकरि केले. आिार संबधात मार्गदशगन केले. त्या आधारे लोकपरंपरा प्रनमाि होत रे्ल्या. या 
लोकपरंपराचं्या, लोकजीवनातील आप्रवष्ट्काराला संस्कृती म्हिून संबोधले जाते, असे स्थूलमानाने म्हिता 
येईल. ‘भारतीय संस्कृती असा शब्दियोर् करताना भारतीयािें आप्रवष्ट्करि आप्रि ‘महाराष्ट्र ससं्कृती’ असे 
म्हिताना महाराष्ट्रीयािें आप्रवष्ट्करि आप्रि आप्रदवासी संस्कृती असे म्हिताना आप्रदवासीिे आप्रवष्ट्करि 
असे म्हिावयािे असते. एकूि मानवी समाज षे घत्रीय, स्तरीय, वर्ीय, वापं्रशक स्वरुपात समूह जीवन जर्त 
असतो. त्याम ळे त्या त्या िकाराने संस्कृतीिे आप्रवष्ट्करि घडते, असे प्रदसिे स्वाभाप्रवक असते. एकूि 
वैप्रश्वक मानवी जीवनािा प्रविार केला तर ही सवग िकारिी सासं्कृप्रतक पृथर्ात्मता एकमेकानंा अशा तऱ्हेने 
स्पशग आप्रि प्रमप्रश्रत होत जाते की एकात्म मानवी समाजािी जािीव होऊ लार्ते. हे लष घात घेतले तर 
पृथकपिे प्रविारात घेतलेल्या सासं्कृप्रतक वत गळािी वैप्रशष्ट्ये एकूि वैप्रश्वक मानवी सासं्कृतीच्या संदभात 
कोिते योर्दान देतात यािा अभ्यास माडंता येतो. पृथक पृथक लोकसंस्कृतीच्या प्रवषयी र्ौरवाने 
बोलताना, प्रविार करताना त्या मारे् हीि भपू्रमका असते. 

 
महाराष्ट्र संस्कृतीच्या संदभात आणदवासींची संस्कृती 
 

आज ज्या पप्ररषे घत्राला महाराष्ट्र असे नाव शासकीय अमंलान सार प्रदलेले आहे; त्यातील िम ख 
अशा भाषासूत्राकडे पाप्रहले तर या षे घत्रातील अनेक आप्रदवासी जमातींिी भाषा मराठी आहे असे म्हिता 
येईल का? या प्रवषयी बरीि मतप्रभन्नता होईल. अप्रतिािीन काळापासून जो एक प्रवप्रशष्ट भिूदेश पृथकपिें, 
मध्य भारताच्या स्वरूपात ओळखला जात होता. त्या भिूदेशाच्या सासं्कृप्रतक सदंभात आप्रदवासींच्या 
संस्कृतीिा प्रविार करावा लारे्ल. आता यातील केवढे तरी षे घत्र कनाटक, आधं्र, मध्यिदेश, र् जरात या 
सीमावती िातंामंध्ये समाप्रवष्ट िंाले आहे. तरी स द्धा िािीन काळापासूनिे असे एक समूहमन या भिूदेशािे 
वैप्रशष्ट मानता येते. समग्र सासं्कृप्रतक जीवनािा पप्ररपाक म्हिता येईल अशा शब्दात हे समूहमनािे दशगन 
घडले आहे. ते शब्द असे - ‘महाराष्ट्र धमग’ आप्रि ‘महाराष्ट्र साग्त्वक ’. यातील पप्रहल्या शब्दािा उल्लखे 
मप्रहकावतीच्या बखरीपासून आढळतो तर द सरा शब्द महान भावातील श्रीकृष्ट्िावतार श्री िक्रधरस्वामी 
यानंी उद र्ारलेला आहे. या दोनही शब्द सम हातील व्यापक अथग प्रविारात घेतला तर महाराष्ट्रातील 
आप्रदवासींिे सासं्कृप्रतक योर्दान हाि महाराष्ट्र संस्कृतीिा पाया आप्रि र्ाभाही आहे, असे ताटस्थपूवगक 
प्रविार करता देखील म्हिता येते. 
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महाराष्ट्रातील आणदवासी 
 
आप्रदवासी कोि? या िश्नािी ििा वारंवार अनेकानंी केली आहे. ‘महाराष्ट्रातील आप्रदवासींिे 

सामाप्रजक जीवन : परंपरा व सद्यग्स्थती’ या लेखात (यज्ञ प्रदवाळी २००१) मी यािी ििा केली आहेि. 
तलवार कानडे, हेटकर कानडे अशा काही जमाती, ‘आम्हाला ‘sheduled Tribes’ या सूिीमध्ये समाप्रवष्ट 
करा, असा आग्रह धरिाऱ्या आहेत. त्यािंा प्रविार न करता आज ज्यानंा आप्रदवासी म्हिून अन सूप्रित केले 
आहे. असे सते्तिाळीस िकार प्रदलेले प्रदसतात. ते अन सूप्रित जाती व अन सूिीत जमाती आदेश स धारिा 
कायदा १९७६ (१९७६ िा १०८) मधील पप्ररप्रशष्ट १ मधील भार् ९ मध्ये नम द केल्यािमािे पाहता येईल. ते 
िम ख सते्तिाळीस िकार असे- आधं, बैर्ा, बेरडा, बाविा, मनैा, भाप्ररया, भात्रा, प्रभल्ल, भ पं्रजया, झबिंवार, 
प्रबरह ल, िौधरा, धाकिा, धनवार, धोप्रडया, द बळा, र्ाप्रमत, र्ोंड, हलवा, कमार, काथोडी, कवर, 
खैरवार, खप्ररया, कोकिा, कोल, कोलाम, कोळीढोर, कोळी महादेव, कोळी मल्हार, कोंध, कोरकू, 
कोया, नरे्प्रसया, नाइकडा, ओरावं, परधान, पारधी, परजा, पटेप्रलया, पोमला, राठवा, सवर, ठाकूर, 
ज्याटी, वारली आप्रि प्रवटोप्रलया. ही यादी लोकसंख्येच्या क्रमाने पाहावयािी तर प्रभल्ल, वारली, र्ोंड, 
कोळी, कोकिा, ठाकूर आप्रि कातकरी असा क्रम घ्यावा लारे्ल. 

 
आणदवासी आणि संस्कृती हा वदतोव्याघात नव्हे ! 

 
आप्रदवासी म्हिजे कोि? या ििेच्या घोळात, आप्रदवासी आप्रि संस्कृती हा वदतो-व्याघात 

असल्यािे मत, ‘मार्ासलेले’, संस्कृतीपूवग, आप्रदम ‘वनिर’ असा प्रविार करताना माडंले रे्लेलेही 
पाहावयास प्रमळते. या मतातंरात अप्रनरीष घि आप्रि अप प्रनरीष घि तकग दोषि पाहावयास प्रमळतो. 
स रवातीच्या प्रवविेनाति आप्रदवासींिे सासं्कृप्रतक जीवन हा एकूि सासं्कृप्रतक जीवनािा र्ाभा असल्यािे 
मत नोंदप्रवले आहे. आप्रदवासींिे सासं्कृप्रतक योर्दान असिे प्रकतपत शक्य आहे, या प्रवषयी प्रवतकग  
करण्यात अथग नाही हे डॉ. द र्ा भार्वताचं्या ‘लोकसाप्रहत्यािी रूपरेखा’ या प स्तकातील उत्पत्तीकथा व 
िलय कथामंधील र्ोंड, बैर्ा, कोरक , मंडा, खप्ररया, प्रभल्ल या जमातीतील पारंपप्ररक कथातील 
उल्लेखावंरूनही स्पष्ट करता येईल. (पृ. १३६, दैवत कथा). 

 
आणदवासींची संस्कृती 

 
सासं्कृप्रतक पाहािी करताना ऐप्रतहाप्रसक परंपरा, राजकीय परंपरा व त्यािंा सामाप्रजक पप्ररिाम, 

धार्ममक संस्था, संिदाय, दैवते इ. तत्त्वज्ञान, ििप्रलत समाजकारि व राजकारि, अथगव्यवहार, परंपरा व 
सद्यग्स्थती, प्रशष घि ििाली, भाषा, वाङ् मय, प्रवप्रवध कला व प्रवद्या या व अशा सवग मानवजीवन ििालीतील 
र्ोष्टींिी लोकबधंात्मक पाहािी घडिे आवश्यक असते. आप्रदवासी ससं्कृतीिा या सवग अंर्ानंी प्रविार करता 
येतो. वर उल्लपे्रखलेल्या िमािे सते्तिाळीस जमातींिा असा स्वतंत्र प्रविार करता येतो; एवढे तपशीलातंील 
भेद सापडतात. असे करिे हा स्वतंत्र अभ्यासािा प्रवषय आहे. ििेच्या मयादा लष घात घेऊन महाराष्ट्रातील 
आप्रदवासींिी सासं्कृप्रतक वैप्रशष्ट्ये पाहाता येतील. 
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१. आणदवासींची ऐणतहाणसक परंपरा 
 
महाराष्ट्रातील आप्रदवासींच्यामध्ये ििप्रलत असलेल्या उत्पत्तीकथा, िलयकथा आप्रि दैवतकथािंी 

पाहािी केली तर, मानवाच्या आरंभझबदूपासून आपली परंपरा सारं्ण्यिा हव्यास पाहावयास प्रमळतो. 
प्रवशषेतः वाग्ल्मकी, प्रवश्वाप्रमत्र, अर्स्ती आप्रद ऋषींपासूनच्या परंपरा आढळतात, रामायि, महाभारत, 
भार्वत, प रािे इ. िकारच्या िािीन वाङ् मयातील कथानंा आप्रदवासींच्या जीवनात श्रदे्धिे स्थान आहे. 
कोळी आपि ‘वाल्यािे कोळी’ असल्यािे अप्रभमानाने सारं्तात, तर ठाकर आपि रामािे वशंज असल्यािे 
मानतात., रामायि महाभारतातील महानायकाशंी आलेला त्यािंा संबधं, लोककथा, पप्रवत्रस्थाने, 
डोंर्रदऱ्याशंी जोडलेल्या कथा ही त्यािंी उदाहरिे होत. आप्रदवासींिी राजघरािी होती आप्रि स्वतंत्र 
राज्ये होती असाही प रावा प्रमळतो. पोपेरे, म किी अशी काही राजघरािी सारं्ता येतील. प्रभल्ल राजािें 
उल्लेख आढळतात. ‘यादव’ ‘प्रशव’ या कालात अनेक आप्रदवासी घरािी महालकरी, सरदार, देशम ख इ. 
मानाच्या जार्ा भषूवीत होती. िािीन कालापासूनिे डोंर्री प्रकल्ले साभंाळण्यािे काम आप्रदम जमातीनी 
केले. जहाप्रर्ऱ्या साभंाळल्या असेही प राव ेप्रमळतात. ‘अप्रहनक ल’ या ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीत मी असे प राव े
प्रदले आहेत. आनंलकालात पोप्रलस अप्रधकाराच्या जार्ा त्यानंी भषूप्रवल्या. तसेि स्वातंत्र्य िळवळीत 
भपू्रमर्त नेत्यानंा साभंाळण्यािे मौप्रलक काम त्यानंी केलेले आढळते. 

 
२. राजकीय परंपरा 

 
मोर्लपूवग काळात आप्रदवासींिी योटी योटी राज्ये (झकवा टोळ्या, वस्त्या) माडंप्रलक राजासंारखी 

व्यापक साम्राज्यात सहभार्ी होत होती असे म्हिता येईल. तसे प राव े मात्र प ढे आलेले प्रदसत नाहीत. 
मोर्लकालात मात्र राज्यव्यवस्थेत या ना त्या िकारे आप्रदवासी सहभार्ी िंाले असावते. उदा. शहा आलम 
शहार्ाजी दर्ाजी प्रपराजी यानंी पाटीलकीच्या तप्रष घमा ठरवनू प्रदल्यािी नोंद आढळते. (िाळीसर्ाव डारं्ाि 
पप्ररसर : सासं्कृप्रतक वाङ् मयीन व भाप्रषक अभ्यास टंकप्रलप्रखत िबंधातील फोटोकॉपी - ले. डॉ. सहस्त्रब ध्दे 
अप्रनल) १३ व्या शतकात देवप्रर्रीच्या यादवाशंी त्र्यबंक िातंातील आप्रदवासींिा थेट सबंंध होता. 
प्रशवकालातही तो िारं्ला ग्स्थर स्वरुपािा होता. प्रशवयत्रपतींच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईत ते सहभार्ी िंाले 
होते. आंनलकालातील स्वातंत्र्यलढ्याच्या राजकारिात भपू्रमर्त िळवळीला त्यानंी मोठा आधार प्रदला 
होता त्याि बरोबर सत्यशोधक समाज, क्रातंीझसह नाना पाटलािें िती सरकार, कम्य प्रनस्टाचं्या िळवळी 
यानंा नर्र, ठािे, नाप्रसक, ध ळे भार्ातील, नार्पूर भार्ातील आप्रदवासींनी िारं्ला िप्रतसाद प्रदला. 
आप्रदवासींिा स्वतंत्र बाण्याने व स्वाप्रभमानाने सत्ता उपभोर्ण्यािा स्वभाव नेहमीि िकट िंाला आहे. 
आप्रदवासींच्या उठावाच्या नोंदी १८७६ च्या र्िेॅंट मध्येही आढळतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात ससंदीय 
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रवप्रवध पष घाचं्या वतीने ते राजकारिात सक्रीय आहेत. पप्ररवतगनाच्या िळवळीच्या 
कोित्याही िवाहाला आप्रदवासींनी नाकारले नाही. सहकार िळवळीच्या माध्यमातून स रु िंालेल्या 
सोसायया, बँका, डेअऱ्या, शतेी, साखरकारखाने या सवग स्तरातील राजकारिात आज आप्रदवासी 
प्रहरीरीने सामील िंालेला आहे. पप्ररिामतः आज अर्दी द र्गम भार्ातील आप्रदवासी वर्ळले तर अन्य सवग 
प्रठकािी प्रनर्मभड व प्रनडरपिा, राजकारिी क्ल प्त्याय क्त्या यासंह आप्रदवासी प ढे आहेत. प्रशष घिाच्या सोयी 
सवलती प्रवषयी जार्ृत आहेत. 
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३. धार्वमकसंस्था, संप्रदाय, दैवते इ. 
 

उपासना पध्दतीत अनेक र्ढू कल्पना आढळतात. अलौप्रकक िािी, अलौप्रकक शक्ती याचं्या 
भोवती त्याचं्या धमगकल्पना प्रनर्प्रडत असतात. िािीदैवते, वनस्पतीदैवते, प्रपशाच्च दैवते व प्रशवशक्ती दैवते. 
यातं मातृका आप्रि प्रपतृ दैवते यािंा समावशे होईल. यात प्रक्रया, यात शक्ती आप्रि यात धान यावंर अटळ 
प्रवश्वास आढळतो. प्रनसर्गपूजा, िािीपूजा आप्रि मातृप्रपतृपूजा याचं्या भोवती धमगजीवन आप्रि उपासनामार्ग 
प्रनर्प्रडत असतात. क लप्रिन्ह झकवा देवक या स्वरूपात देवदेवता प्रनमाि िंालेल्या प्रदसतात. पश  यानंी 
देवदेवतािें स्थान घेतलेले प्रदसते. म ख्यतः रान, अरण्य, वन्यश्वापदे, जमीन, अन्नधान्य आप्रि सामपू्रहक 
रीतीभाती यािंा िभाव प्रदसतो, वाघदेव, घोरपड्ाई, काळूबा, अशी काही उदाहरिे देता येतील. मरिोत्तर 
आत्म्यािे अग्स्तत्व सवेना मान्य आहे. जन्मिथा, मार्मतकिथा यामध्ये मातृकापूजन, दशप्रक्रया प्रवधी, प रिे 
झकवा जाळिे या दोन्ही िथा स रु आहेत. प्रववाहिथामंध्ये र्ावजेवि, मंर्लर्ान, मूहूतगमेढ, िंाल, सूनम ख, 
वरात इ. िथा आहेत. 

 
उपासना पंथामंध्ये भार्वत संिदायािा िसार मोठ्या िमािावर प्रदसतो. नाथसंिदायही िारं्ला 

रुजलेला आहे. वीरपूजा, बप्रलिथा या वैप्रशष्ट्यपूिग र्ोष्टी आढळतात. आत्म्यािें संिार, मापं्रत्रकशक्ती, 
करिी, कौटाळ, साबरी प्रवद्या (काळी प्रवद्या) यािंी मोठी िथा आहे. जत्रायात्रा िसंर्ी लप्रळते, नृत्य, 
नवससायास िथा आढळतात. ढोबळमानाने एकूि महाराष्ट्र जीवनातील ग्रामीि जीवन पाहू रे्ले तर; म ख्य 
भारतीय सासं्कृप्रतकिवाह अथवा लोकधारिा िवाह पाप्रहला तर; आप्रदवासींिी धमगभावना, उपासनापंथ, 
दैवते यातं केवढे तरी साम्य आहे. झकबह ना महाराष्ट्रातील दैवतािें ििलन हे आप्रदम जीवनाकडून घडले 
असाव े असा अंदाज बाधंता येतो. र्ाय, मोर, मध, आंबा, शमी, त ळस, हळद, क ं क , शिे, र्ोम त्र यािें 
पाप्रवत्र्य आप्रदम जमातीमध्ये िािीन कालापासून असाव े असे प्रदसते. आवस, प नव, ग्रहि या ं प्रवषयािें 
संकेत आप्रदवासींमध्ये अप्रतकठोरपिे पालन केले जातात. डोंर्रदऱ्या, वृष घ, नदीनाले, र् ंफा याचं्याशी 
प रािकथा जोडून तीथग प्रनमाि करिे, ती मानिे, यात्रा भरप्रविे यावंर आप्रदवासी जमातीमध्ये सश्रध्द भर 
आहे. एकूि मानसपूजा, प्रवधीप्रवधाने, जत्रायात्रा, व्रते, सवगभतूमात्रातं परमेश्वर पाहण्यािी वृत्ती या सवग 
जमातीत आढळते. सवगतीथग टाकेद, त्र्यबंकेश्वर, भतूमातेिा उत्सव, महामोर्ीिी यात्रा अशी काही मोजकी 
उदाहरिे ही या सवग संदभात प्रवशषे बोलकी आहेत. 

 
४. तत्त्वज्ञान 

 
आप्रदवासींिे तत्त्वज्ञान प्रवप्रशष्ट धमगतत्त्वज्ञान म्हिून वरे्ळे सारं्ता येिार नाही. महाराष्ट्राच्या म ख्य 

िवाहातील िम ख तत्त्व, साग्त्वक प्रविाराने जर्ाव;े असे मानले तर आप्रदवासी आपल्या आिारधमातून हे 
तत्त्वज्ञान सूप्रित करतात - या तत्त्वज्ञानािी वैप्रशष्ट्ठे्य प ढील िमािे सारं्ता येतील १) जळी, स्थळी, काष्ठी, 
पाषािी, िाण्यात अन् मािसात सूयग िंद्र ताऱ्यात आप्रि आकाशात देवत्त्व आहे. २) आत्मा, प नजगन्म, 
भतूयोनी, दैवीशक्तीिा प्रवप्रवध रुपातील सिंार, या र्ोष्टी सत्य असून त्यािंा मानवी जीवनावर थेट पप्ररिाम 
होतो. ३) सत्याने, िेमाने, परोपकाराने, सहकायाने, सहानभतूीने वार्िे हे प ण्य. या र्ोष्टींना सोडून ते पाप, 
अथात प्रदला शब्द मोडंू नये, मरािादारी का तोरिादारी धावनू जाव,े घरी आलेला पाव्हिा ित्यष घ शकंर 
मानावा, वाईट र्ोष्टींना जशास तसे शासन करावे. ‘पािाम खी परमेश्वर’ म्हिून र्ावपिंािंा न्याय मानावा, 
देवावर भरवसा ठेवनू आपल्या आपल्या कामािमािे आपल्या ज्ञातीत वार्ावे, र्ाव म खीयो पाटील, राजा 
असतो. त्याला परमेश्वर मानून असाव.े जत्रायात्रा, सिोत्सव, प्रनवदपािी बली ि कव ूनये अशा िकारे वतगन 
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कराव.े ४) ज्ञातीिे पारंपाप्ररक कायदे पाळावे. उदा. ठाकर जमातीत असे नीतीप्रनयम पारंपाप्ररक असतात. 
५) जन्मिथा, मार्मतक िथा, लनन िथा िसंर्ी पूवगज आप्रि देवता यािंी सवग बंधने पाळावीत इ. 

 
एकूि माि सकीने वार्ण्यािेि व ज्ञातीधारिा करण्यािे संदेश या तत्वज्ञानात आढळतात. 

मूतीपूजा, र् रूपूजा, मातृप्रपतृ पूजा आप्रि वरील िकारिे प्रनयम या र्ोष्टी भारतीय समाजात आप्रदवासी 
समाजातून आल्या असाव्यात. आप्रदवासींना झहदूमहादेव कोळी, झहदू ठाकर असे संबोधले जाते. 
तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने झहदू संस्कृतीतील तत्वज्ञानािा म ख्य िवाह आप्रदम संस्कृतीतून आलेला असावा. 
महाराष्ट्र धमािा प्रविार केला तरी अशा तऱ्हेिा प्रनष्ट्कषग काढता येिे शक्य आहे. 

 
५. प्रचणलत समाजकारि व राजकारि 
 

महाराष्ट्रातील आप्रदवासी सध्या भारतीय संप्रवधानािमािेि कायदे पाळत असले तरी आजही त्या 
त्या आप्रदम जमातीिे पृथकपि त्याचं्या त्याचं्या जातपंिायतीतून प्रसद्ध होते. त्या प्रवप्रशष्ट आप्रदवासी 
जमातीत ज्या सामाप्रजक परंपरा आहेत, त्यािें काटेकोर पालन करण्याकडे त्यािें प्रवशषे लष घ असते. 
आप्रदवासी र्ावािा र्ावर्ाडा अर्दी वरे्ळ्या िकारिा आहे. म्हिजे वरे्ळी कामे करिारी मािसे एकाि 
ज्ञातीतील असतात हे वैप्रशष्ट्ये आहे. िार पाि र्ाव ेप्रमळून स तार, क ं भार, िाभंार आदीना जोडून घेतलेले 
असते. िसंर्ोपात्त त्याचं्या वािून अडू नये म्हिून कौशल्यािी कामे प्रशकलेली मािसे त्या त्या जमातीत 
असतात. घर बाधंिे, शाकारिे, किनया, राजंि घालिे, अवजारे बनप्रविे, दोर वळिे, इ. कौशल्ये 
जमातीतील लोकानंी आत्मसात केलेली आढळतात. सामाप्रजक जीवनाच्या संदभात रोटीबेटी व्यवहार, 
क ट ंब ससं्था, जन्मिथा, प्रववाहिथा व मार्मतक िथा प्रविारात घ्याव्या लार्तील. 

 
आप्रदवासी समाजात प्रविार िथाचं्या संदभात प ढील वैप्रशष्ट्ये आढळतात. वराने वधूकडे ‘देज’ 

देण्यािी िथा प्रदसते. यात क्रय प्रववाहिथा आहे असे म्हिता येईल. कारि वधूिी जननशक्ती, श्रमशक्ती 
पाहून ‘देज’ प्रदले जाते. काही वळेा कातकरी, ठाकर इत्यादीमध्ये हे देज न परवडण्याजोरे् असते. वारली 
जमातीत धान्य, दाप्रर्ने, जनावरे, कपडे वर्ैरे स्वरूपात हे ‘देज’ आढळते. थोड्ा फार फरकाने ते इतरही 
जमातीत प्रदसते. सेवा प्रववाहात देज देण्यािी ऐपत नसेल तर ‘घरोटी’ झकवा ‘खादंाया’ राहण्यािी िथा 
प्रदसते. आतेमामे, ि लत, मावस भावडें, दीरभावजय, मेह िा, मेह िी, मामा भािी, जावई, प्रवधवा सासू 
अशा प्रववाहािेंही नम ने असतात. क ट ंबससं्था भक्कम ठेवता यावी एवढी सोय यामध्ये पाप्रहली जाते. प्रवप्रनमय 
प्रववाह झकवा साटेलोटे हाही िकार आढळतो. अपहरि प्रववाह, वरपरीष घा प्रववाह, सहपलायन, दृढार्मन 
झकवा घरर् ती िकार असे पारंपाप्ररक प्रववाह िकार सवगमान्य ठरतात. महाराष्ट्रात कोळी, ठाकर, र्ोंड यात 
बह पत्नीकत्वािी िाल मोठ्या िमािात आढळते. दीघग आजार, नप ंसकत्व, प्रनष्ट्क्रीयता, व्यप्रभिार इ. 
कारिावरून काडीमोड घडू शकते. िेटूक, िंाल्याने मोठ्या िमािावर प्रववाह मोडलेले प्रदसतात. 

 
जन्मिथेत बालजन्मािा सोहळा नािर्ाण्यानंी, दारुप्रपण्याने साजरा होतो. पािवीपूजा, 

जावळप्रवधी यानंा महत्व आहे. दृष्ट लार्ू नये म्हिून अनेक तोडरे् अपत्य व बाळंतीि याचं्यासाठी केले 
जातात. 

 
त्याचं्यात मृत्यूप्रवषयीिे भय आप्रि प्रवप्रित्र समज ती आजही ििप्रलत आहे. उदा. िाि जाताना दारे 

उघडून टाकिे, िेत जाळिे झकवा प रिे दोन्ही िकार प्रदसतात. िेतससं्कार स्थळी बळी देण्यािी िथा 
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आढळते. सवगसामान्यपिे महाराष्ट्रात बह जन समाजात असलेली मर्मतक िथा आप्रदवासींमध्ये आढळते. 
‘र्ोड’ आप्रदवासींमध्ये ‘कोज्जी’ नावािा एक प्रवधी आढळतो. मृतािी स्मारके करण्यािी िथा आहे. 

 
प्रववाह, जन्म, मार्मतक या तीनही िसंर्ी र्ािी म्हििे अप्रत महत्वािे मानले जाते. र्ाण्यानंा 

मंत्रसामथ्ययग असते. 
 
आप्रदवासींच्या र्ावर्ाड्ािा प्रविार केला तर महाराष्ट्रात आप्रदवासी वस्त्या सलर् पयाच्या 

आहेत. त्यात र्ावचे्या र्ाव ेप्रवप्रशष्ट आप्रदवासी समाजािी असतात. एकाि वशंाच्या प्रवस्तारातून र्ाव प्रनमाि 
िंालेलेही आढळते. इतरत्र महाराष्ट्रात जी ग्राम व्यवस्था प्रदसते तीत अठरापर्तड जातींिे (व्यवसायािे) 
लोक एकत्र आलेले प्रदसतात. आल तेबल ते पहावयास प्रमळतात. र्ावपंिायतीत सवेिे िप्रतप्रनधीत्व 
पूवापार िालत आलेले प्रदसते. एवढेि नव्हे तर मोठ्या र्ावामध्ये एकेका आळीत एकेक जात आढळते. 
त्यािी एक व्यवस्था पूवापार िालत आलेली प्रदसते. ज्यािे तो कामधंदा करतो. आप्रदवासींिी ग्रामरिना 
अशी प्रदसत नाही. वर उल्लेप्रखल्यािमािे आपल्या र्रजा भार्प्रवण्या प रती कौशल्ये त्याि जमातीतील 
लोकानंी संपादन केलेली असतात. त्याम ळे र्ाव म्हिजे एक ज्ञाती क ट ंब असते. र्ाव ेझकवा वस्त्या, पाडे 
म्हिता येतील अशी र्ाव ेअसतात. मात्र आप्रदवासीच्या सलर् र्ावामंध्ये अन्य षे घत्राचं्या सीमावती मोठ्या 
र्ावात जो र्ावर्ाडा असतो त्यातील लोकािंा उपयोर् करून घेतला जातो. या र्ावातील लोकानंी 
आपापसात वतना सारखी आप्रदवासींिी र्ावहेी वाटून घेतलेली प्रदसतात. मात्र हे नेमके कोित्या काळात 
घडले असाव े हे सारं्ता येत नाही. अर्दी ‘जोशी’ संस्थेपासून ते िमगकारापंयंत सवग लोक या पद्धतीत 
सहभार्ी असतात; परंत  या र्ावर्ाड्ाच्या बाहेरच्या स्वयंपूिग आप्रदवासी वस्त्या र्ावे, र्ावर्ाड्ावर 
अवलंबून राहात नाहीत. 

 
बाजारहाट, व्यापार, उदीम या प्रनप्रमत्ताने महाराष्ट्रातील अशा सीमावती ग्रामीि व शहरी जीवनाशी 

आप्रदवासींिा संपकग  असतो. जत्रायात्रातूंन तो मोठ्या िमािावर येतो. उदा. महामोर्ी, विी, वजे्रश्वरी इ. 
प्रठकािाच्या यात्रा पाहाव्यात. आप्रदवासींच्या स्वतंत्र स्वयंपूिग वस्त्या होत्या, तशी राज्ये व राजघरािी 
देखील होती व त्यािंा संबंध थेट महाराष्ट्रातील राजघरण्याशंी होता हेही लष घात घेतले पाप्रहजे. यातूनही 
व्यापक राजकीय व्यवस्थामंध्ये त्यानंा सामावनू घेतले असाव.े एवढेि नव्हे तर डोंर्री प्रकल्ले हेि राजसते्तिे 
बलस्थान होते. त्या काळात आप्रदवासी राजघरािी त्यावर राज्य करीत होती. मध्यय र्ीन भारतात पाटील, 
देशम ख इ. वतने आप्रदवासींकडे िालत आलेली असावीत असा तकग  केला. तर परंपरेने त्याि त्या 
घराण्याकंडे अशी सत्ता का आली, यािा प्रविार करावा लार्तो आप्रि त्यातून िािीन भारतातही िाम ख्याने 
हीि राज्ये असावीत का? त्यािें स्वरूप काय असाव?े या प्रवषयी तकग  बाधंता येतो. आपले वशं िंद्र, सूयग, 
नार् याचं्याशी जोडलेले असल्यािे सूप्रित केले जाते. (लोकसाप्रहत्यातून) तेव्हा हा तकग  बळावतो. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळात संबधं आप्रदवासी पट्ट्यात आमलूाग्र बदल होिे अपप्ररहायग होते आप्रि तसा 

तो िंालाही. स्वातंत्र्यलढ्यात आप्रदवासींिा मोठा सहभार् होता हेही आता स्पष्ट िंाले आहे. प्रशष घिािा 
सावगप्रत्रक िसार, राखीव जार्ा, वसप्रतर्ृहाचं्या सोयी, सवोदयी व झहद त्ववादी अशा ससं्थानंी तसेि 
आप्रदवासींसाठी स्वतंत्रपिे काम करिाऱ्या संस्थानंी आप्रदवासी समाजािी राजकीय व सामाप्रजक जार्तृी 
मोठ्या िमािावर केली आहे असे प्रदसते. आज महाराष्ट्रात सवगदूर ज्या र् िदोषासंह पष घीय राजकारि 
ग्रामपंिायतीपासून लोकसभेपयंत स रू आहे. तसेि राजकारि प्रहरीरीने आप्रदवासी पट्ट्यात स रू आहे हे 
पाहून आियग वाटण्यािे कारि नाही. 
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आप्रदवासींिे सामाप्रजक जीवन त्याचं्या त्याचं्या सोयीने प्रनकोप व िदूषिरप्रहत होते असे म्हिता 
येते. ते तसे आज नाही. यात खूप बदल िंाला आहे. आता पृथकपि, वरे्ळेपि नाहीसे होते आहे. हे िारं्ले 
की वाईट काळावर सोडून देिे इष्ट. 

 
आप्रदवासींिे आर्मथक जीवन, नोकऱ्यािंी उपलब्धी, दळिवळिािी साधने, सहकारी ििाली, 

इप्रररे्शनिी सोय आप्रि वन्य वस्त ंिा मोठा व्यापार या म ळे आमूलाग्र बदलते आहे. घरेदारे, कपडेलते्त, 
राहिीमान इ. सवग र्ोष्टींमध्ये अर्दी पाण्या प्रवजेपासून, फोन-फॅक्सपयंत साधनाचं्या र्दीत इतरािंमािे 
आप्रदवासीही आता र्ोवला रे्ला आहे. िमाि इतर समाजाच्या त लनेत कमी असले तरी पप्ररवतगनािा 
िंपाटा एवढा आहे की, इतराचं्या प ढे जाण्यािी शक्यता, अवघ्या काही वषेच्या अवधीत घडू शकेल. 

 
भौप्रतक िर्तीबरोबर सामाप्रजक िर्ती होत असताना मनात सामाप्रजक प्रवषमतेिी िाम ख्याने 

स्पृश्यास्पशृ्यतेिी कट ता नसल्याने सामाप्रजक जीवनात वर्गप्रवहीन व जातीप्रवहीन समाज प्रनर्ममतीिे स्वप्न 
साकारण्यािे सवकंष प ढारपि नप्रजकच्या काळात आप्रदवासींकडे रे्ल्यास आियग वाटण्यािे कारि नाही. 

 
६. भािा, वाङ मय व पारंपणरक कलाजीवन आणि णवद्या 

 
प्रशष घिाच्या िसाराबरोबरि आप्रदवासींच्या भाषािंा पद्धतशीर अभ्यास होऊ लार्लेला आहे. 

भाषाभ्यासातून या भाषा िाम ख्याने िाकृतभाषाचं्या स्वरूपात त्या त्या िातंातील भाषाचं्या उपभाषा म्हिनू 
मानता येिे शक्य आहे. ित्येक जमातीिी स्वतंत्र रूप असलेली भाषा असली तरी; धाटिी कळली की 
इतरानंा सहज समजू लार्ते. व्य त्पत्तीच्या दृष्टीने या भाषा आप्रदमता प्रसद्ध करतात असे लष घात येते. 
मानववशंशास्त्राच्या दृष्टीने या भाषािंा अभ्यास करता येतो. ग्राम आप्रि नर्रात राहािाऱ्या भारतीय 
समाजाशी, जंब िीप म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या िािीन भारतीय समाजाशी या भाषािंी नाळ जोडलेली 
आहे असे लष घात येत आहे. िािीन भारतीय भाषािें मूळ या भाषामंध्ये असल्यािे सूक्षम अवशषेातून पाहता 
येते. मराठीच्या संदभात एक प्रनरीष घि उल्लेखनीय म्हिनू देता येईल ‘ज्ञानेश्वरी’ सारख्या गं्रथातील भाषेिी 
बरीि रूपे आजच्या ठाकरी बोलीत आढळतात. यावरून आप्रदमतेकडे जाण्यािा मानववशंशास्त्रीय मार्ग 
जसा ख ला होतो. तसेि आप्रदवासींप्रवषयीच्या अनेक प्रवतकेना तपासून पाहण्यािी वळे येते. उदा. 
आप्रदवासींिी संस्कृती पृथक आहे का? महाराष्ट्र ससं्कृतीप रती प्रविार केल्यास आप्रदम समाजािी संस्कृती 
हा महाराष्ट्र संस्कृतीिा र्ाभा आहे हेि स्पष्ट होते. समग्र भारतीय संस्कृतीिी ििा केली तर सानेर् रूजींनी 
माडंलेल्या भारतीय संस्कृतीिाही ही ससं्कृती र्ाभा आहे असे प्रवधान कराव ेलार्ते. 

 
आप्रदवासींिे कलाजीवन प्रविारात घेतले तर दोर वळिे, टापल्या प्रवििे, जाळी प्रवििे, घरे तयार 

करिे येथ पासून ते प्रित्र, प्रशल्प, नृत्य, नाय इ. सवग िकारच्या कला षे घत्रात त्यािंा संिार आहे. 
आप्रदवासींिी दैनंप्रदन ग्रामजीवन व कृषीजीवन याचं्या र्रजा पूिग करिाऱ्या कलािंा प्रविार िाथप्रमक 
स्वरूपातील र्रजेप रत्या कौशल्याप्रधप्रष्ठत कला अशा तऱ्हेनेि करावा लारे्ल. 

 
वाङ् मयकलेिा प्रविार करता मात्र आप्रदवासी लोकर्ीते, कथा, मंत्रतंत्र, वाक् ििार म्हिी इ. र्ोष्टी 

जीवनव्यापी समग्रतेने आप्रि मंत्र सामथ्ययेने िकटतानंा प्रदसतात. आप्रदवासी लोकसाप्रहत्यािे संकलन, 
संपादन व ििा आता प्रवप ल िमािात िंाली आहे, होत आहे. मानवाच्या आप्रदम जीवनापासून अत्य च्च 
मानवी सासं्कृप्रतक मूल्यासंह हे वाङ् मय मौप्रखक परंपरेने ििप्रलत आहे. आप्रदम जीवनािे अवघे 
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िकटीकरि केवळ या मौप्रखक परंपरेतूनि िदर्मशत होते. मानवी मूल्यािंी आप्रदम आप्रि प्रिरंतन संवदेना या 
मौप्रखक परंपरेतून िकटते हेि या वाङ् मयािे वैप्रशष्ट्य होय. या लोकवाङ् मयात प्रशव्या,ं प्रहडीसपिा, 
कंटाळवािा भार् ििंड िमािात आहे. हेही खरे. परंत  म क्त आनंद देिारा, सासं्कृप्रतक जीवन दृढपिाने, 
श्रदे्धने आप्रि िेममयतेने िकटप्रविारा भार् त्या पेष घा प्रकतीतरी ििंड आहे. प्रनसर्ावलंबी मानवी जीवनातील 
सौंदयगभावना अप्रतशय प्रनखळ स्वरूपात या लोकवाङ् मयात िकटलेली प्रदसते. लोकसाप्रहत्य सप्रमती 
महाराष्ट्र राज्य, प्रवप्रवध प्रवद्यापीठे, लोकसाप्रहत्य सशंोधन मंडळ, साप्रहत्य ससं्कृती मडंळ आप्रि वैयग्क्तक 
काम करिारे अनेक अभ्यासक यानंी हा खप्रजना सवेसाठी ख ला केला आहे. 

 
आप्रदवासी नृत्ये हा भार् अप्रलकडे िदशगनीय िंालेला प्रदसतो. प्रित्रपटामध्ये आप्रि अर्दी शासकीय 

िदशगनीय उपक्रमामध्ये ‘मालमसाला’ प रप्रवण्यासारखे रंर्त आिण्यािे काम या नृत्यामं ळे घडते आहे. 
महाराष्ट्रात ठाकरािंा कोंबडनाि झकवा काबंडविा, तराफािे नृत्ये, फेरािंी व साखळ्यािें नृत्ये, प्रटपऱ्या, 
लेप्रिंम आदी िकारिी नृत्ये ििप्रलत आहेत. प्रवजेच्या िपळाईने िालिाऱ्या या नृत्यातं प रूषािंी नृत्ये, स्त्री 
प रूषािंी एकप्रत्रत नृत्ये आप्रि प्रस्त्रयािंी स्वतंत्र नृत्ये असे सवग िकार आढळतात. प्रवप्रवध िकारिी वादे्य 
यासाठी ििप्रलत आहेत. प्रनसर्ग, िािीजीवन आप्रि कामजीवन यातील प्रवलोभनीय आकार, प्रशकार आप्रि 
देवदेवतािें प्रदव्यत्व याचं्या िप्रतमा हे या नृत्यािे वैप्रशष्ट्ये सारं्ता येईल, वादन नतगनाबरोबर र्ायन हा या 
नृत्यािंा अप्रवभाज्य भार् आहे. म खवटा नृत्ये ही भवड्ािा स्वरूपात महाराष्ट्रात ििप्रलत आहेत. या 
प्रशवाय स्त्रीप रूषािें िादंण्या रात्रीिे वरे्वरे्ळे खेळ यातं समाप्रवष्ट करण्यास हरकत नाही. 

 
र्ंमत खेळ झकवा तमाशा या स्वरूपातीलं नायिकारही आप्रदवासींमध्ये ििप्रलत आहे. 

जत्रायात्रािसंर्ी नायिकार मोठ्या हौसेने हौशी सादर करताना प्रदसतात. 
 
घरावरील नष घीकाम, रारं्ोळी प्रिते्र, फ लाचं्या प्रवप्रवध आकृत्या, औजारावंरील आकृत्या इ. 

स्वरूपातील प्रित्रकला पहावयास प्रमळते. 
 
एकूि साप्रहत्य ‘संर्ीत’ कला याचं्या मौप्रखक झकवा पारंपप्ररक लोकपरंपरा आप्रदवासींनी जतन 

करुन ठेवल्या आहेत. 
 
आप्रदवासी साप्रहत्य म्हिून रे्ल्या पंिवीस वषात स्वतंत्र प्रविार होऊ लार्ला आहे. आप्रदवासी 

साप्रहत्य संमेलने भरु लार्ली आहेत. आध प्रनक मराठी साप्रहत्यातील कथा, कादंबरी, नाटक, कप्रवता, 
लप्रलतर्द्य, वैिाप्ररक वाङमय आदी सवग िकार या र्टातील साप्रहग्त्यक आज हाताळताना प्रदसतात. यातं 
आप्रदवासी समाजातील जन्माने आप्रदवासी असलेले साप्रहग्त्यक जसे आहेत तसेि आप्रदवासी नसलेले 
साप्रहग्त्यक मोठ्या िमािावर आहेत. 

 
आप्रदवासी प्रवद्या म्हिनू ज्यािंा उल्लेख करावा लारे्ल त्यात मंत्रतंत्र, जादू टोिे याचं्या परंपरा 

आप्रि वैद्यक यािंा स्वतंत्र उल्लेख केला पाप्रहजे. आय वेदािी संपूिग परंपरा ही आप्रदवासी जीवनािी देिर्ी 
आहे असे म्हिता येईल. एवढी ही परंपरा श्रीमंत आहे. तेवढ्याि मोठ्या िमािात काळीप्रवद्या प्रकवा 
मंत्रतंत्र, जादूटोिे या प्रवद्या अप्रतशय प्रवश्वासाने आजही ििप्रलत प्रदसतात. त्या प्रवषयीिी एक र्ढू भीतीही 
सवग समाजात प्रदसते. वैद्यक आप्रि ही प्रवद्या अनेकदा हातात हात घालून वावरताना प्रदसते. हा एक स्वतंत्र 
संशोधनािा प्रवषय आहे. महाराष्ट्र सासं्कृप्रतक जीवनावरही या प्रवद्यािंा मोठा िभाव आहे. 
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७. आणदवासींचे सासं्कृणतक योगदान 
 

संस्कृती म्हिनू आपि ज्या घटकािंा प्रविार करतो. त्या घटकाचं्या संदभात एकूि आप्रदवासी 
जीवनािी अर्दी त्रोटक उल्लेखासह ििा जरी वर आलेली असली तरी या उल्लखेामंधून हे अर्दी स्पष्ट 
होते. की, एकूि महाराष्ट्र सासं्कृप्रतक जीवनातील सात्ग्त्वक िवृतीिी, मानवतेिी, सासं्कृप्रतक परंपरा 
आप्रदवासींच्या सासं्कृप्रतक जीवनाने दृढ व बप्रलष्ट िंाली आहे. महाराष्ट्रािी प रोर्ामी पप्ररवतगनािी अपेष घा 
आप्रदवासी समाज जीवनातून प ढे येिारी सवग षे घत्रातंील नेते मंडळीि पूिग करू शकतील अशी आशाही 
व्यक्त करण्यास हरकत नाही. 

 
◈ ◈ ◈ 
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१७. गोमन्तकीय लोकससं्कृती 
 

- णवनायक णवष्ट्िू खेडेकर 
 

पयावरिीय संस्कृती 
 

लोकसंस्कृती असे म्हित असताना परंपरावंर आधारलेली, प्रवधी, यात प्रक्रया, दैवत संकल्पना, 
अन्न, आहारपद्धती, भाषा अशा जीवनातील यच्चयावत घटकािंा सम च्चय; तो िदेश, तेथील पप्ररसर-प्रनसर्ग 
याचं्याशी समन्वय, लोकािंी, सम हािी जीवन पद्धती आप्रि समूहमनािी भावाप्रभव्यक्ती यावर अप्रधप्रष्ठत 
धारिा येथे अप्रभिेत आहे. 

 
गोमन्तक - गोवा 
 

र्ोमन्तक हा शब्द र्ोधन सूप्रित करिारा मानला जातो. र्ोपराष्ट्र, र्ौवराष्ट्र अशी काही संबोधने 
या िदेशाला प्रदलेली आढळतात. ही संबोधने महाभारतकालीन िभासपट्टिावरील यादवी संहारातून वािनू 
या िदेशात येऊन राज्य करिाऱ्या भोजक ळामं ळे नंतर आलेली आहेत.² 

 
क ळमी-वळेीप, र्ावकार ही आप्रदम जमात या िदेशात िथम ग्स्थरावली. या जमातीच्या मौप्रखक 

परंपरा कथार्ाथामंधून या िदेशाला र्ाउंडखंड, र्ाउंडदेश, र्ोवडंदेश असे संदभग आढळतात. र्ोवडं 
शब्दािा अथग संरष घक कवि तद वत ओविे-र् ंथिे असाही आहे. त्यावरून र्ाउंड र्ोउंड – र्ोवा अनेक 
र्ावािंा प्रमळून बनलेला िदेश, ही िाकृत, म्हिजे नैसर्मर्क व्य त्पत्ती अप्रधक योनय वाटते. 

 
प्रनरप्रनराळी सासं्कृप्रतक रूपे आज र्ोव्यात प्रदसत असली तरी, काही शतकािंा काल हा िदेश 

पोत गर्ीज राजसते्तखाली असला तरीही, या िदेशात आढळिारे संस्कृप्रतरूप संपूिग कोकि िदेशािे आहे. 
महाराष्ट्र व कनाटकािे आहे. तद वत अस्सल भारतीयही आहे. महत्त्वािा भार् असा की, र्ोव्यािी दैवत 
संकल्पना “समग्र दप्रष घिेिी सासं्कृप्रतक परंपरेिी रहस्ये उलर्डण्यासाठी उपकारक ठरू शकते.” असे डॉ. 
रा. प्रि. ढेरे म्हितात.³ असे असून स द्धा र्ोव्याला त्यार्राज, बसवशे्वर झकवा रािी िेन्नम्मा, वा प्रटपू 
स लतानही माप्रहतीत नाही, पि िंाशंीिी रािी लक्षमीबाई झकवा अप्रहल्याबाई होळकर आप्रि संत ज्ञानेश्वर, 
त काराम यािंाि पप्ररिय अप्रधक आहे. भाषेतील काही कानडी शब्द व काही ग्रामनामे - जी दप्रष घिी 
राजसत्ताचं्या िभावातून आलेली आहेत, सोडली तर र्ोव्यावर अप्रधराज्य करते आजही ती मराठी 
संस्कृतीि. 

 
सासं्कृणतक सीमारेिा 
 

र्ोमन्तकीय लोकसंस्कृतीिे प्रवविेन करत असताना आजच्या राजकीय सीमारेषानंी प्रनबद्ध 
िदेशािी संस्कृती पहावयािी आहे. वास्तप्रवक कोित्याही िदेशाच्या राजकीय वा भौर्ोप्रलक सीमारेषा या 
सासं्कृप्रतक सीमारेषा कधीि नसतात. र्ोव्याप रते बोलायिे तर िािीन र्ोमन्तक, शजेारील महाराष्ट्र व 
कनाटक अशा दोन्ही राज्यातंील नऊश ेर्ावािंा सम च्चय आहे. सासं्कृप्रतक र्ोमन्तक म्हिता येईल असा हा 
प्रवस्तीिग िदेश. या सासं्कृप्रतक र्ोमन्तकाच्या िािीन सीमारेषा दप्रष घिेकडे अंकोला व र्ोकिग यामधील 
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र्ंर्ावळी वा र्ंर्ोळी नदी व उत्तरेकडे क डाळ व किकवली यामधील आजरा नदी; पूवेला सह्याद्री 
पवगताचं्या रारं्ा व पप्रिमेला अरबी सम द्रािा प्रवशाल सार्रतीर अशी या िािीन र्ोमन्तकािी भौर्ोप्रलक 
पप्ररग्स्थती आहे ¹ हे मत मान्य िंालेले असले तरी घाटमाथ्ययावरील िदेशाच्या ित्यष घ प्रफरून केलेल्या 
षे घत्रीय अभ्यासात मला असे आढळून आले की, कारवार प्रजल्ह्यातील जोयडा ताल क्यातील काही र्ाव ेव 
बेळर्ाव प्रजल्ह्याच्या खानापूर ताल क्यातील काही र्ावामंधूनही र्ोमन्तकीय लोकसंस्कृतीच्या अनेक 
पाऊलख िा आढळतात. प न्हा र्ोव्यािे दप्रष घि व उत्तर असे दोन स्थूल भेद लोकससं्कृतीच्या अभ्यासात 
प्रदसून येतात. यातील दप्रष घि र्ोव्यावर दप्रष घिी झकवा द्रप्रवड ससं्कृती आप्रि उत्तर र्ोव्यावर आयग 
(तथाकप्रथत) वा मराठी संस्कृतीिा िभाव प्रदसून येतो. 

 
वर प्रनदेप्रशत केलेली िािीन र्ोमन्तकािी संकल्पना म्हिजे सत्यग्स्थती असल्यािे संदभग खालील 

घटकातूंन आढळतात. संपूिग र्ोव्यािे संस्कृप्रतप्रवशषे, या िदेशािी अग्स्मता आप्रि सासं्कृप्रतक प्रित्र पूिगतः 
स्पष्ट करिारे असे खालील घटक सासं्कृप्रतक र्ोव्यात आढळतात. 

 
१. ‘घ मट’ हे मातीिे बनवलेले तालवाद्य. जाप्रतधमगप्रनरपेष घ असे वाद्य वाजते. जेथे घ मट 

वाजते तो र्ोवा. 
२. ‘माडं’ ही सासं्कृप्रतक संस्था संकल्पना. 
३. ‘धालो’ हा मप्रहलािंा लोकोत्सव. 
 (वरील प्रतन्ही घटक िथमतः क ळमी जमातीिी अप्रभव्यक्ती असून मार्ाहून ते र्ोव्यात 

सवगत्र पसरले. ⁴) 
४. देविार ही अप्रतमानवी दैवतशक्ती, संकल्पना व पूजापद्धती. 
५. ‘प्रशर्मा’ या लोकोत्सवातील प्रवधी आप्रवष्ट्करि पद्धती. 
६. ‘वतेाळ’ हे लोकदैवत. (याला पूवगजदैवत मानण्यात येते.) 
७. ‘वारूळ’ िप्रतकात ‘सातेंर’ नावाने भमूीदेवता, शग्क्तरूपािी पूजा. 
८. ‘तरंर्’ हे देवता ितीक. 
९. दशावतार प्रवषयक लोकनायातील संकासूर व मत्स्यावतार या दोन पात्रािें महत्त्वपूिग 

स्थान. 
 
वरील परंपरानंी र्ोमन्तकािे सासं्कृप्रतक जीवन एकसंघ राखले असे म्हिता येते. यातंि प्रवप्रवध 

स्त्रोतानंा आपल्यात समाप्रवष्ट करून घेते र्ोमन्तकािी अग्स्मता जपण्यािे कायग येथील लोकजीवनाने केले व 
यातूंनि र्ोमन्तकीय लोकसंस्कृतीिे स्वतंत्र रूप प्रसद्ध िंाले. या स्त्रोतातील प्रवप्रवध यटा - घटक यािें 
पृथक्करि करिे शक्य नसले तरी काही महत्त्वपूिग िकृतीिा अभ्यास येथे करावयािा आहे. 

 
सासं्कृप्रतक सीमारेषाचं्या संदभात इथे महाराष्ट्रािा उल्लखे अपप्ररहायग आहे. या महाराष्ट्रािा प्रवस्तृत 

आप्रि त लनात्मक अभ्यास मी केलेला नसल्याने सप्रवस्तर प्रवश्लेषि करता येिार नाही, परंत  ढोबळ मानाने 
महाराष्ट्रातील काही भार्ासंाठी शोधयाते्रिं िस्थान ठेवल्यानंतर जािवले, त्यान सार महाराष्ट्रात िम ख 
सासं्कृप्रतक प्रवभार् प्रदसून येतात. ते कोकि, पप्रिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश, प्रवदभग असे आहेत. 
यातील ित्येक प्रवभार्ाला स्वतःिी अशी सासं्कृप्रतक अग्स्मता आहे. 
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भौर्ाप्रलकदृष्ट्या अत्यंत योटा असलेला, महाराष्ट्रतील एखाद्या प्रजल्ह्याएवढेही षे घत्रफळ वा 
लोकसंख्या नसलेला र्ोवा हा िदेश आहे. परंत  या प्रिम कल्या िदेशािे सहा सासं्कृप्रतक प्रवभार् पडलेले 
प्रदसून येतात. यातं द्रप्रवडी संस्कृती, यादव संस्कृती, पोत गर्ीजािंा िभाव असलेली प्रमश्र संस्कृती, 
दप्रष घिेतून स्थलातंरीत अशी, उत्तरेकडील सासं्कृप्रतक अवशषे जािविारी आप्रि शजेारील महाराष्ट्र वा 
मोर्लािंा िभाव असलेली अशी संस्कृप्रतरूपे आढळतात. मात्र या सवगि प्रवभार्ातून मराठी संस्कृती प्रदसून 
येते. प्रवप्रवध संकल्पनानंी य क्त व वैप्रशष्ट्यपूिग अशी ही रिना आहे. वरील सहा सासं्कृप्रतक प्रवभार्ातंील भेद 
जािवण्या इतपत स्पष्ट आहेत. मात्र ते अभ्यासकाच्या नजरेने प्रटपावयािे आहेत. (उपप्ररप्रनर्मदष्ट 
महाराष्ट्रतील सासं्कृप्रतक पप्ररग्स्थतीबाबत हेि प्रवविेन लार्ू पडते) 

 
पोतुभगीज, धमांतर 
 

र्ोमन्तकीय लोकसंस्कृतीच्या अभ्यासात एका महत्त्वपूिग र्ोष्टीिा उल्लखे अत्यावश्यक आहे. 
“र्ोवा साडेिारश ेवषे पोत गप्रर्जाचं्या अंमलाखाली होता. येथे झहदंूिे साम दाप्रयक धमेतरािारा प्रिस्तीकरि 
करण्यात आले. र्ोव्यावर पप्रिमी ससं्कृतीिा प्रवशषे िभाव प्रदसून येतो.” अशा समज ती व कल्पना 
र्ोव्याबाहेर सवगत्र ििप्रलत आहेत. आप्रि द दैवाने शासकीय धरून, पयगटनासारख्या सवग स्तरावंर अशा 
प्रबनब डाच्या समज तींमधून या कल्पनेिे वा संकल्पनेिे भरि-पोषि केले जाते. वस्त तः संपूिग र्ोमन्तक 
४५० वष ेइतका काल पोत गप्रर्जाचं्या अंमलाखाली कधीही नव्हता. शवेटिा भभूार् इसवी सन १७८८ मध्ये 
पोत गप्रर्जानंी ताब्यात घेतला. पोत गर्ीजानंी केलेले साम दाप्रयक आप्रि बळजबरीिे धमेतर, सासं्कृप्रतक 
प्रवध्वसं या घटना फक्त प्रतसवाडी, बारदेश, साष्टी आप्रि म रर्ाव या ताल क्यात इसवी सन १५१० ते १५४३ 
या कालावधीत पोत गर्ीजानंी घेतलेल्या िदेशातल्या आहेत. या प ढील ताल क्यावंरिा पोत गर्ीजािंा अंमल इ. 
स. १७६३ िा आहे, आप्रि या व इतर भार्ावंर पोत गप्रर्जाचं्या धमगसते्तनं प्रवध्वसं केला नाही ही वस्त ग्स्थती 
आहे. या िार ताल क्यातं पोत गर्ीज राजसत्ता व धमगसते्तनं उच्याद माडंला. येथील झहदंूवरही अन्यायकारक 
अशी सासं्कृप्रतक बधंने आली असे असूनस द्धा प्रिस्ती जनजीवनात व इतरत्रही र्ोमन्तकीय संस्कृती 
अप्रवग्च्यन्न, अष घ ण्ि राप्रहली हे सत्य आहे. एखादी र्ोष्ट बळजबरीने वा शस्त्राचं्या धाकाखाली दाबनू ठेवायिा 
ियत्न केला तरी ती लोकमानसात प्रजवतं राहते. आप्रि संधी प्रमळताि उफाळून वर येते हे यािे िम ख 
कारि. खेरीज या संदभात काही प्रिस्ती धमगर् रंूशी ििा केल्यानंतर समजलेली कथा प्रवग्स्मत करिारी 
आहे. 

 
लोकानंा प्रिस्ती धमग स्वीकारावा लार्ला. मानप्रसक तयारी नसताही बाह्यरूपानं त्या धमाि ं

आिरि त्यानंा कराव ं लार्लं. हा धमग परकीय तर होताि, पि परदेशी होता. येथील पप्ररसराला, 
प्रनसर्गिक्राला अत्यंत िप्रतकूल अशी बरीि धमािरिे त्यात होती. त्याम ळे धमेतरीत जनसम हाचं्या 
जीवनात एक सासं्कृप्रतक पोकळी प्रनमाि िंाली. त्याचं्याकडे ना सासं्कृप्रतक प्रक्रया राप्रहल्या, ना रंजनािी 
साधने वा आप्रवष्ट्करिे. ज न्यािा त्यार् करवत नाही. व नव्यािा स्वीकार शक्य नाही. आप्रि त्याम ळे आहार, 
प्रनद्रा, भय, मथै न अशा तऱ्हेिं पश वत जीवन जर्ण्यािी पाळी या धमेतप्ररतावंर आली. यातंील काही 
स ब द्धानंी अखेर धमगसते्तकडे यािना केली की, आम्हाला आमिी सासं्कृप्रतक अप्रभव्यक्ती करण्यािं ं
स्वातंत्रय् द्या. इप्रतहास सारं्तो की, यातील काही प्रििनानंी या सासं्कृप्रतक आस्थेपोटी द सऱ्या 
ताल क्यातूंन स्थलातंर केले. यात बव्हंशी र्ावडा हा शतेकरी व खारवी हा मच्यीमार समाज होता. शतेाच्या 
लावण्या बंद पडल्या, मच्यीमारी बंद िंाली. त्यािा पप्ररिाम सरकारी प्रतजोरीवरही महसूल न प्रमळण्यात 
होऊ लार्ला. तेव्हा अखेर धमगसते्तला याप ढे मान िं कवावी लार्ली. संदभग सकंल्पना बदलून त्यानंा 
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सासं्कृप्रतक स्वातंत्र्य देण्यात आलं. प्रवधींच्या आिरिावरील बधंने उठवण्यात आली. आप्रि अशा काही 
क ट ंबानंा त्याचं्या मूळ र्ावी आिण्यात आले. पप्ररिामस्वरूप प्रिस्ती धमाला मान्य नसलेल्या झकबह ना 
धमाशी सबंंप्रधत नसलेल्या अनेक ससं्कृप्रतसकंल्पना या िदेशातंील लोकजीवनात अभरं् राप्रहल्या. उच्चभ्र ू
वर्ग - जो सदैव राजकमगधमान यायी असतो; अशा र्ोव्याच्या एकूि लोकसंख्येत १० टक्क्यापंयंत 
असलेल्या, व त्या काळच्या शहरी म्हटल्या रे्लेल्या प्रवभार्ात राहिाऱ्या प्रिस्ती क ट ंबाखेरीज 
लोकसंस्कृतीच्या संपूिग स्तरावंर धमेतप्ररताचं्या मूळ ससं्कृतीच्या प्रवप्रवध धारिा, संकल्पनािें आिरि, 
आप्रवष्ट्करि होऊ लार्ले. फक्त धमग, देवदैवत प्रवषयक संदभग तेवढे बदलण्यात आले. हे ज्याचं्याबाबत 
घडले ते बामि व िारडे-ब्राह्मि, ष घप्रत्रय सोडून इतर सवग जमातींिे, (धमेतरा अर्ोदरच्या जाती) म्हिजे 
बह संख्य र्ावडे, खारवी, स दीर महार, िाभंार स द्धा असे सवग होते. आप्रि या जाती जमातींिी ससं्कृती हीि 
खरी लोकसंस्कृती. 

 
लोकसंस्कृतीिे रष घक हेि आहेत. र्ोमन्तकीय लोकसंस्कृतीिे िािीन व प्रवद्यमान रूप; या 

अभ्यासातील हा महत्त्वािा असा एक अध्याय आहे. 
 
प्रिस्ती धमाला मान्य नसलेल्या पि सासं्कृप्रतकदृष्या अप्रवग्च्यन्न राप्रहलेल्या अशा ठळक र्ोष्टी 

खालील िमािे आहेत. 
 

१. जातीप्रवषयक सकंल्पना. धमेतराअर्ोदरच्या या लोकाचं्या मूळ जाती इसवीसन २००२ मध्येही 
तशाि कायम आहेत. नव्हे, झहदंूहून अप्रधक कमगठपिे हा जातीभेद प्रखिनातं पाळला जातो. 

२. घरासमोरिं त ळशीवृदंावन कायम राप्रहलं. फक्त त ळस जाऊन त्या प्रठकािी कू्रस आला. 
३. मंप्रदरासमोरच्या दीपस्तंभािमािे स्थापत्यशास्त्रीय बाधंिी असलेला मोठा कू्रस ििगसमोर उभा 

राप्रहला. फक्त तेलाच्या प्रदव्याऐवजी अशा प्रठकािी मेिबत्ती पेटवली जाते. 
४. मंप्रदरातंील िौघड्ािमािे ‘ििगबँड’ प्रत्रकाल वाजत होता. 
 (आज िौघड्ािंमािेि हा बडँ नामशषे िंालेला आहे.) 
५. धमाला मूतीपूजा मान्य नाही. परंत  इथे ित्येक घरात देवघर असाव े त्यािमािे झभतीवर देव्हारा 

प्रदसतो. त्याला ‘अल्तार’ म्हितात. घराशजेारच्या कू्रसाला फ ले वाहिे होते. काही वळेा नवस 
म्हिून. 

६. मंप्रदरातील देवतेिी पालखी र्ावात प्रवप्रशष्ट प्रदवशी संिाराला जािे व घराघरातूंन उपहार 
स्वीकारिे, यािमािेि ‘सायप्रबिींिे प सेव’ या नावाने मेरी मातेिी प्रमरविूक होते. 

७. झहदंूच्या घरातूंन र्िेश ित थीला जे होते ते सवग िकार म्हिजे िभ ूयेशूिा र्ोठा, तो शृरं्ारिे, त्यात 
मातीच्या मूती ठेविे, करंज्या तयार करून शजेारी पाजारी (धमग न पाहता) पोिविे, या प्रक्रया 
नाताळात होतात. 

८. झहदंूतील सत्यनारायि पूजेसारखा ‘लादीन’ नावािा िकार क्र सासमोर होतो. यावळेी 
उकडलेल्या िण्याचं्या रुपाने िसाद वाटण्यात येतो. अनेक जमीनदार म द्दाम ‘लादीन’ करुन 
र्ावच्या सवग लोकानंा बोलावनू जेवि देतात. मात्र काही प्रठकािी ‘फेिी’ ही स्थाप्रनक दारू व 
कोंबड्ािी ‘शार् ती’ असते.  

९. ििगमध्ये साजरा होिारा ‘नोव्हेना’ हा िकार म्हिजे आपल्या नवरात्रािी सपूंिग िप्रतकृती आहे. 
१०. ििगमधील पाद्र्यािी नैप्रमप्रत्तक िविने संर्ीत, प्रवनोद, देव-मंत्र-नामघोष अशा पद्धतीने संपूिगतः 

कीतगनासारखी िालतात. 
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११. नव धान्य आिण्यािा प्रवधी म्हिून अनेक प्रठकािी ‘किसाफेंस्त’ असा उत्सव होतो. 
समारंभपूवगक किसे कापून आििे; ती देवाला देिे, लोकानंी धान्य घरी नेिे आदी. प्रवशषे म्हिजे 
अशा कापून आिलेल्या किसातंील एक त्या र्ावच्या मूळ झहदू देवतेला, ती असेल प्रतथे नेऊन 
देण्यािा िघात आजही कायम आहे. 

१२. प्रनरप्रनराळ्या कारिासाठी वरे्वरे्ळ्या देवानंा नवस बोलण्यािी झहदू िथा येथेही पाळली जाते. 
धमातील प्रवप्रवध सतं व संप्रतिींना असे नवस बोलले जातात. 

१३. बाळंप्रतिीच्या खोलीत समई वा पिती पेटवनू ठेविे आहे. नवरा मृत िंाल्यास त्यािी बायको 
िेतावर आपल्या बारं्ड्ा फोडते. प्रतला िटईवर बसवतात व ‘डोक्यावर पाढंरे कापड घालतात. 
(ितीक रुपाने केशवपन) 

१४. ‘जार्र’ नावािा एक नृत्यनायिकार झहदूिमािे आप्रवष्ट्करिरूप पावतो. 
१५. ‘प्रशमर्ा’ या लोकोत्सवािे ‘इंत्र ज’ हे द सरे रूप आहे. हाि कार्मनव्हल म्हिून पयगटकासंाठी 

सादर होऊ लार्ला. पि यािे स्वरूप ब्राप्रिंप्रलयन पद्धतीवर आधारलेले होते. या कार्मनव्हलमधून 
अनेक र्ैरिकार प्रवशषेतः तरूि म लींच्या बाबत घडू लार्ल्याने शवेटी हा उत्सव प्रििनािंा नाही 
असे धमगर् रंुना जाहीर कराव ेलार्ले. ‘इंत्र ज’ उत्सवािे संपूिग रुप प्रशमनयािमािेि माडं ठेविे, 
माडं उठविे, वाद्यपूजा, मेळ घेऊन देवता ििगसमोर व घराघराचं्या अंर्िातूंन नाििे, माडंाला 
नवस बोलिे, तेथे शवेटी र्ारािे करिे, नारळ फोडिे व र्ूळ कालवलेले खोबऱ्यािे त कडे 
उपग्स्थतानंा वाटिे आहे. यावळेिी र्ीते पारंपाप्ररक म्हिजे इसवी सन १५१० पूवी होती तशीि 
आहेत. फक्त देवदेवतािें सदंभग बदलेले आहेत. 

१६. ‘धालो’ हा मप्रहलािंा उत्सव प्रिस्ती र्ावड्ाचं्या बायका खेळतात. सपूंिगतः तसाि. 
१७. प्रपतरासंाठीिे श्राद्ध, काकबलीसारखे िकार कायम आहेत. 
१८. लननप्रवधीतील वधूला प्रहरव्या बारं्ड्ािंा ि डा भरिे, वर-वधूला तेलहळद लाविेपासून 

बोहल्यावर बसप्रवण्यापयंत सवग िकार होतात. प्रवशषे म्हिजे लनन वा तत्सम िसरं्ी मासं-मच्यी 
प्रशजवली जात नाही; तर सोजी व वडे हे पक्वान्न म्हिून असते, जे संपूिग र्ोव्यात ििप्रलत आहे. 
ड करािे मासं प्रििनातं प्रवधीिा भार् म्हिनू आहे. परंत  सिास दीला हे मासं खात नाहीत. र्ोमासं 
न खािारे अनेक प्रििन र्ोव्यात आहेत. (‘लोकसप्ररता’ या प स्तकात सप्रवस्तर प्रवविेन आहे.) 

१९. देविार, भ ते-खेते, बाळंतीि अवस्थेत मृत िंालेली आळवत, या सवग संकल्पना कायम आहेत. 
त्याचं्यासाठीिे प्रवधीही समान आहेत. श्रध्दा, भ्रम, प्रवश्वास तसेि कायम आहेत. 

२०. ‘स ंवारी’ हा वाद्यवादन िकार तसाि आहे. फक्त घ मटाखेरीज ‘म्हादले’ हे वरे्ळे वाद्य 
समेळच्या जार्ी येते. 
 

संस्कृती रचना 
 
ित्येक संस्कृतीिी प्रवप्रशष्ट अशी एक रिना असते आप्रि प्रतच्यात तेथील सामाप्रजक ससं्था, 

संकल्पना, ग्रामरिना आप्रि वशं, जातीजमाती यावर आधाप्ररत अशा मानवसमहूािे जीवनप्रवषयक दृष्टीकोन 
एकमेकात र् फंलेले असतात. ते एकमेकावंर अवलंबनूही असतात. यातील एका घटक संकल्पनेत बदल 
िंाला तरी त्यािा पप्ररिाम प्रवप्रशष्ट ससं्कृतीतील त्या प्रवप्रशष्ट मानवसमूहावर होतो. प्रभन्न संस्कृती 
परस्पराचं्या साप्रन्नध्यात आल्यानंतर िथम त्याचं्यात सघंषग स रु होतो. प ढे त्या परस्परातं देवघेव करु 
लार्तात. शवेटी त्या दोघािें प्रमळून एक नवीन रूप उदयाला येते. परंपरा हा संस्कृतीिा ममगबधं आहे. तर 
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आदानिदान हे बलस्थान मानाव ेलार्ते. कारि लोकसंस्कृती कधीही ग्स्थर नसते, ती सतत िवाही राहते 
आप्रि म्हिूनि ती प्रजवतं असते. 

 
एक महत्त्वािी र्ोष्ट ध्यानी घेिे आवश्यक आहे. परंपरािंं आिरि, दैवत संकल्पनातंील 

प्रवप्रधप्रनषेध, यात श्रध्दातंील प्रक्रयािप्रक्रया आप्रि याबरोबरि बदलत्या सामाप्रजक संरिनेम ळे, आर्मथक 
पप्ररग्स्थतीम ळे, बाह्यत्कारी बदल यात प्रदसतात. परंत  सासं्कृप्रतक धारिा व परंपरातंील बीजघटक कायम 
राहतात. या बीजघटकािंा शोध म्हिजेि लोकससं्कृतीिं शोधन, संशोधन आहे. पि शोध या संजे्ञिी 
व्याप्तीही क ठेतरी थाबंते आप्रि नंतर सूक्षम प्रनरीष घि, झितन-मनन यािारा लोकसंस्कृतीिे सत्यस्वरुप 
समजण्याइतपत दशगन घडू शकते. 

 
पणरसरप्रभाव 

 
प्रनसर्ािा वा पप्ररसरािा िभाव अपप्ररहायगपिे त्या संस्कृतीरुपात आढळून येतो. सम हाला, 

सम हािा उजास्त्रोत म्हिजेि या परंपरा असतात. त्या अप्रलप्रखत असल्या तरी त्यामार्ील धारिा सम हाच्या 
मनोव्यापारातून, आिारप्रविारातूंन आप्रि आहारप्रवहारातूंन स्पष्टपिे िप्रतझबप्रबत होतात. पप्ररसरिभाव हे 
संस्कृतीिे िम ख लष घि आहे. माती, प्रनसर्ग एकूि ग्स्थरिर घटकािंा पप्ररसर या संजे्ञत समावशे होतो आप्रि 
म्हिूनि र्ोव्यातील जनसमहू, लोकसंस्कृतीिे उपासकत्व स्वीकारलेला समाज कोित्याही धमािा असला 
तरी र्ोमन्तकीय लोकसंस्कृतीशी त्यािी नाळ कधीही त टलेली नाही. 

 
क ळमी जमात र्ोव्यािे भमूीप त्र आहेत. यातील ज्या लोकानंी स्थलातंर केले आप्रि र्ाव वसप्रवले; 

शतेीवर आधाप्ररत जीवनपध्दतीिा स्वीकार करुन त्यासाठी आवश्यक साधनसामग्रीिा प रवठा करिाऱ्या 
इतर दहा बारा जातीजमाती कृप्रषसमृध्द समाजातून ज्यानंी आिल्या ते र्ावडे; धमेतरानंतर हेि प्रिस्ती वा 
क िबी र्ावडे िंाले. यातील काही क ट ंबानंी प नि झहदू धमात िवशे केला. ते नवझहदू िंाले. खेरीज 
क ळवाडी व र्ावकार अशा दोन जमातींनीही हे काम केलेले आहे. अपवाद आहे तो क ळार्र संस्कृती 
जोपासिाऱ्या ब्राम्हिािंा. पि याचं्यासकट वरील जमातींनी र्ोव्याला प्रदलेलं संस्कृतीप्रवषयक योर्दान 
महत्त्वपूिग मानायला हव.ं र्ोमन्तकीय लोकससं्कृतीच्या अभ्यासात यानंा अग्रस्थान देिे आवश्यक आहे. 
झकबह ना त्याखेरीज लोकसंस्कृतीप्रविार पूिग होऊ शकत नाही. 

 
लोकसंस्कृतीतील प्रवप्रवध घटकािंा प्रविार केला तर एक महत्त्वपूिग प्रसध्दातं माडंावा लार्तो. 

धमग हा व्यक्तीिा असतो, तर संस्कृती जनजातींिी, लोकसमूहािी. त्यात िादेप्रशकता असते. ती त्या 
मातीिी संस्कृती असते आप्रि पप्ररिाम करिाऱ्या शक्तीपासून म क्त असे जीवन येथे अप्रभिेत आहे. बाह्य 
प्रवकारािंा पप्ररिाम न होिे, पप्ररसर आप्रि त्याच्याशी संबंप्रधत नेमप्रनयमािें िािपिाने आिरि करिे 
यािाि अथग सासं्कृप्रतक िदूषिम क्त धारिा जपिे; हे उपप्ररप्रनर्मदष्ट र् िप्रवशषे त्या ससं्कृतीत आप्रि जेथील 
जनसमूहाच्या सासं्कृप्रतक र्प्रतप्रवधीत िकषाने जािवतात. एक खरे आहे की, फरक असतो वा प्रदसतो तो 
िादेप्रशक, पप्ररसर िभावातून प्रसध्द िंालेला. बीजघटक सवगत्रि कायम राहतात. र्ोव्यात भाकरी खात 
नाहीत, त्याम ळे सकाळिे दळि नाही. पहाटेला येिाऱ्या जात्यावरच्या ओव्या नाहीत. पि यािी कसर 
लननसंस्कारात एक प्रवधी म्हिून जाते माडंिे, दळि दळिे आप्रि सोबत ओव्या र्ािे होते. जात्यािी पूजा, 
त्याला पाय न लाविे, सूप, केरस िी, म सळ, उखळ या बाबतच्या समज ती श भ-अश भ प्रभन्न असेल, पि या 
वस्त ंिी पप्रवत्रता मात्र सवगत्र समान आहे. कृप्रषिक्राशी, कृप्रषवल जीवनाशी संबपं्रधत अशा प्रवप्रवध यात प्रक्रया 
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वरवर वरे्ळ्या वाटत असल्या तरी यात श्रध्दा सवगत्र सारख्या आहेत. लोकसंस्कृतीत हे सतत, सवगत्र 
जािवत राहते. 

 
लोकसंस्कृतीतील प्रवप्रवध प्रक्रयािें आिरि आप्रि त्यातील आप्रवष्ट्करि पप्ररसरान र्ामी असते. 

झकबह ना पप्ररसर िभावातून लोकससं्कृती समूतग बनते. इथे ‘पप्ररसर’ म्हित असताना त्या प्रवभार्ािी 
भौर्ोप्रलक पप्ररग्स्थती अप्रभिेत आहे. तद वत तेथील प्रनसर्ग, हवामान, आप्रि एकूिि सामाप्रजक संरिना 
यािंा प्रविार आहे. एक दोन उदाहरिे या संदभात आवश्यक ठरावीत. र्ोव्यािा िदेश सवगत्र उंि सखल 
असा असल्याने, हरघडी पाऊल पूिग उिलूनि िालाव ेलार्ते. यािा पप्ररिाम म्हिनू येथील लोकनृत्याचं्या 
आप्रवष्ट्करिातं पदन्यासावळेी पाय र् ढघ्यापयंत वर उिलला जातो. अप्रतसूक्षम फरक लष घात घ्यावयािा तर 
‘धालो’ या मप्रहलाचं्या लोकोत्सवात सार्र प्रकनारी अथवा थोड्ा समतल िदेशात राहिाऱ्या बायका, 
त्यािें पदन्यास सरळ असतात. तर जंर्ल प्रवभार्ातं राहिाऱ्यािें पदन्यास अप्रधक जोशपूिग प्रदसतात. 

 
र्ोव्याच्या या भौर्ोप्रलक रिनेिा पप्ररिाम येथील वाद्यावंर व त्याचं्या वािन पद्धतीवर प्रदसून येतो. 

अत्यंत शातं, सौम्य आप्रि मनोहारी प्रनसर्ग लाभलेल्या या िदेशातील एकूि एक लोकवादे्य घनवादे्य आहेत. 
या उलट सतत द ष्ट्काळी यायेत वावरत असलेला िदेश म्हिजेि राजस्थानातील मरुभमूी आहे. र्ोव्यातं 
अग्स्तत्त्वात नसलेले तंत वाद्य राजस्थानातं म बलक िमािात आढळते झकवा ‘मोरिरं्’ सारखे अप्रत मृदू 
स्वरलहरी फेकिारे वाद्य याि िदेशात आढळते. मािूस सतत प्रनसर्ाच्या प्रवरुद्ध जाण्यािा ियत्न करीत 
असल्यािे र्ोवा व राजस्थान या िदेशातंील लोकवाद्याचं्या त लनात्मक अभ्यासात प्रदसून येते. पि खरे 
कारि भौर्ोप्रलक पप्ररग्स्थती हे आहे. समतल िदेशातं मदृ स्वरस द्धा दूरवर पोितात. परंत  डोंर्ररारं्ामधून 
पलीकडे स्वर पोिवायिा असेल तर तो वाद्य-ध्वनी रौद्र स्वरूपािा असिे आवश्यक ठरते. वाद्यािंी ध्वनी 
प्रनर्ममती, िषे घपि प्रक्रया या सतत भौर्ोप्रलक पप्ररग्स्थतीशी ज ळवनू घेत आलेल्या आहेत हे यातून प्रसद्ध होते. 

 
अन्न, खाद्यघटक व आहारपद्धती हे लोकसंस्कृतीिे िम ख अंर् आहे. त्या िदेशात जे प्रपकते तेि 

त्यािे अन्न ठरते. म्हिनू तादूंळ, नारळ, मासे; आहारात यािें िमाि अप्रधक असलेला र्ोमन्तकीय आप्रि 
घाटमाथ्ययावरिा महाराष्ट्रीय यामध्ये फरक आहे. आहारघटकातूंन मानप्रसकता येते. आप्रि प्रवहार, प्रविार 
त्या मानप्रसकतेतून प्रनमाि होतात. र्ोव्यािा मािसू िकृतीने शीतल अशी नाििीिी आपं्रबल वा तादंळािी 
पेज प्रपिारा आहे. या उलट ज्वारीिी भाकरी व प्रतखटजाळ प्रमिीिा ठेिा खािारा, या दोहोंिी मनोवृत्ती 
संपूिगतः प्रभन्न आहे. र्ोव्यात क ऱ्हाड फक्त लाकडावर िालवण्यासाठी असते. प्रतिा अन्य उपयोर् त्याला 
माहीत नाही. त्याम ळे क ऱ्हाडीिे घाव घालण्यािी भाषाही त्याच्या तोंडून येिार नाही. मी प्रवनोदाने पि 
िपखल लार्ू असलेले उदाहरि देतो. - ‘कानाखाली आवाज काढीन’ असे र्ोव्यािा मािसू कधीही 
म्हििार नाही. फार तर ‘त झ्यावर कोटग केस करेन’ असे म्हिेल ‘त का फारान मातगलों’ (बंद कीिी र्ोळी 
िंाडून त ला ठार करेन). असा शब्दियोर् ग्रामीि भार्ात अनेक प्रठकािी आढळतो. प्रकमान र्ोवा 
म क्तीपयंत तरी अशी एकही ित्यष घ घटना घडल्यािे उदाहरि र्ोव्यात नाही. पि धमकी देण्यासाठीि 
केवळ हे वाक्य वापरात आहे. याही संदभात पप्ररसरप्रविार आवश्यक ठरतो. र्ोव्यात शतेािंी, प्रवशषेतः 
जंर्लप्रवभार्ातील क मेरी या शतेीपद्धतीिी नासाडी रानड क्कर हा िािी करतो. या रानड क्करानंा ठार 
करण्यासाठी बंद कीिा वापर साधारितः सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधात स रु िंाला. त्यातूनि वरील 
वाक्याला धमकीिा अथग िाप्त िंाला. येथे हेही नमूद करावयास हव े की, र्ोव्यातील क ळमी र्ावडे 
जमातीत, त्याचं्या वस्त्या असलेल्या अनेक र्ावातूंन प्रशकार हा प्रवधीिा भार् आहे. त्यातही रानड क्कर मारिे 
श भ मानले जाते. हा िािी बह िसव असल्याने त्याच्या मारण्याने पयावरिािी फारशी हानी होत नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

जािनू ब जून र्भारशी मादी प्रशकारीत मारावयािी नाही असे संकेत उल्लेखनीय आहेत. र्मतीिा भार् असा 
आहे की, तारवटी या स्थाप्रनक नावाने ओळखली जािारी लवरं्ी प्रमरिी सोडली तर त लनेने या िदेशातंील 
प्रमरिी ही र्ोड आहे. 

 
दैवत संकल्पना, पूजा पद्धती, प्रवधींिे आिरि, त्यासाठीिी साधन-साम ग्री यािंाही प्रविार 

आवश्यक आहे. इथे कोित्याही पूजेसाठी तादूंळ, नारळ व स पारी आवश्यक असे पदाथग आहेत. प्रवड्ािी 
दोन पाने व स पारी हा देवाला ठेवण्यासाठी प्रवडा होतो. परंत  येथील क ळमी या वनवासी समजल्या रे्लेल्या 
जमातीत प्रवड्ाच्या पानाऐवजी ‘ि न्ना’ या रानवनस्पतीिी पाने वापरली जातात. या प्रवविेनामार्िे सार 
असे आहे की, प्रवप्रशष्ट िदेशातील जनजातींिी सासं्कृप्रतक धारिा, सामाप्रजक संरिना आप्रि त्यातून प्रनमाि 
होिारी मानप्रसकता या साऱ्यावंर पप्ररसर िभाव असिे ही सहज प्रक्रया आहे. समूहमनाच्या भावप्रवश्वाच्या 
अप्रभव्यक्तीिी स्थाने समान आिरिामध्ये वा आप्रवष्ट्करिसंबद्ध कायगकारि समान पि अप्रभव्यक्ती स्वरुप 
प्रभन्न अशी ही व्यवस्था आहे. 

 
समान गुिसुते्र 

 
र्ोवा व महाराष्ट्र या िदेशातील लोकसंस्कृतीतील समानर् िस ते्र शोधायिा ियत्न वास्तव ठरिार 

नाही. यािी कारिे वर प्रदलेलीि आहेत. काही र्ोष्टींिा नाममात्र उल्लखे येथे आवश्यक वाटतो. 
 

१. फ र्डी हा मप्रहलाचं्या नृत्यािा िकार र्ोवा व महाराष्ट्रात समान आहे. पदन्यास, हालिाली, 
भावम द्रा यातून िादेप्रशक फरक जरुर जािवतो. पि या नृत्यातील बीजघटक कायम राहतात. 
र्ोव्यात फ र्डीच्या अशा २७ िकारािंी मी नोंद केली. ‘नार्डी फ र्डी’ हा वरे्ळा िकार र्ोव्यात 
आहे. (ित्यष घ पहायला प्रमळत नाही) र्िेशित थीच्या उत्सवात र्िपतीसमोर आजूबाज िी दारे 
बंद करुन नवस असलेल्या बायका िक्क प्रनसर्ावस्थेत फ र्डी खेळतात. त्विारोर्, संतती न होिे 
यासाठी प्रवशषेतः या फ र्डीिा नवस होतो. काही जमातीत भाद्रपद मप्रहन्यात ‘प्रदश्टार्ौर’ अस ं
एक व्रत होतं (प्रवदभातील ज्येष्ठार्ौरीिमािे) या व्रतात र्ौरीसमोर नार्डी फ र्डी घालिे हा 
प्रवधीिा भार् आहे. (सहज माप्रहती म्हिनू या व्रतात देवीच्या रात्रीच्या नैवदे्याला फेिी ही स्थाप्रनक 
दारू व सामीष पदाथग असतात. यात खेकडा, र्ोड्ा पाण्यातील मासळी, कोंबडा, बोकड यािंी 
सार् ती-मटि हे पदाथग हवते. आरत्यासंाठी आलेल्या लोकानंी लरे्ि तेथून प्रनघाव ं न पेष घा 
दारुसकट सवग पदाथेिा िसाद म्हिून स्वीकार करिे आवश्यक आहे. हे लोक लोकसंस्कृतीिेि 
अंर् आहे). 

 
२. महाराष्ट्रातील बोहडा वा आखाडा, िैती ह्या नावानं ओळखला जािारा म खवयािंा नृत्यनायािा 

िकार आप्रि तसाि होिारा. पेरिी जार्र हा र्ोव्यातील रुपडी धारि करुन केला जािारा िकार 
यात खूपि साम्य आहे. 

 
३. रत्नाप्रर्रीतील ‘खेळे’ (ज्यावरुन घाशीराम कोतवालिी रिना िंाल्यािे सापं्रर्तले रे्ले) याहून 

अप्रधक िभावी असा ‘रिमाले’ हा नृत्यनायिकार र्ोव्यात आहे. 
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४. भाद्रपदातील र्िेशित थी हा संपूिग र्ोव्यािा आप्रि येथील जनजातींिा एक मोठा उत्सव आहे. 
ित्येक घरातून मोठ्या उत्साहाने र्िपतीिी मातीिी मूती प जली जाते. या प्रदवशी घराघराि ं
मंप्रदर बनतं. र्िेश उत्सवािं येथील स्वरुप, कौट ंप्रबक पातळीवर होिारे या काळिे समारंभ 
येथील प्रवशषे आहेत. महाराष्ट्रात साजरी होिारी प्रदवाळी आप्रि येथील र्िेशित थी यात साम्य 
आहे. 

 
५. ‘प्रशर्मा’ हा असाि र्ोव्यातील उत्सव आहे. (प्रशमर्ा हा उच्चार बरोबर नाही) स ग्रीष्ट्मक, 

प्रशर्ोप्रशर् भरलेल्या धान्यकोठ्या यातूंन प्रशर्मा शब्द आला. प्रशर्मा व र्िेशित थी या दोन्ही 
उत्सवासंाठी कोकिातल्यािमािे र्ोव्याबाहेर राहिारा र्ोमन्तकीय आवजूगन र्ोव्यात येतो. होळी 
हा सि, सि म्हिून मपं्रदराच्या िाकारात प्रजवतं पोफळी वा प्रवप्रशष्ट जंर्लवषृ घािा खास ब धंा-रोवनू 
साजरा होतो. हा मपं्रदरप्रवधािा एक भार् आहे. परंत  महाराष्ट्रातल्या िमािे होळीला लाकडे 
जाळिे र्ोव्यात कोठेही नाही. प रलेल्या त्या होळीच्या म ळावर थोडे र्वत टाकून जाळिे हा 
ितीकात्मक होप्रलकादहनािा प्रवधी आहे. (पयावरिीय संस्कृतीिे हेही एक उदाहरि) अश्लील, 
अभद्र बोलिे, प्रवप्रशष्ट जनजातीत काही प्रठकािीि फक्त होते. 

 
६. ‘दसरा’ साजरा करण्याच्या पद्धतीत तशी प्रभन्नता आहे. ग्रामदेवतेिी पालखी वा ‘तरंर्’ 

सीमोल्लंघनाला जािे, सोने ल टिे हे िकार मध्यमवर्ीयातं अप्रधक आढळतात. लोकससं्कृतीत 
मात्र या प्रदवसािे प्रवधी अत्यंत र्ंभीरतापूवगक साजरे होतात. यात र्ावार्ावान सार खूपि फरक 
आहे. पि लोकजीवनाच्या स्तरावंर अनेक प्रठकािी कोंबडा वा बोकड असे पश पष घी बप्रलदान, 
त्याचं्या रक्तात प्रभजवलेला िरु र्ावात व सीमेवर झशपडिे िम ख; काही प्रठकािी आजही हा ‘िरु
’ प्रवप्रशष्ट जमाती वा क ट ंबातील व्रतधारी, मानवी रक्ताने प्रभजवनू झशपडला जातो. र्ोव्यातील हा 
दसरा उत्सव ित्यष घ दसऱ्याच्या प्रदवशी होतो. परंत  काही प्रठकािी या प्रवधींिे प्रदवस दसऱ्यापासून 
प ढील मप्रहनाभर कधीही असतात. र्ोव्यातील प्रशर्मा असाि फाल्र् न नवमीला स रु होतो आप्रि 
अमावास्येपयंत िालतो. काही प्रठकािी िैत्र प नवपेयंत होिारा प्रशर्मा उत्सव आहे. 

 
पयावरिीय संस्कृती 
 

पप्ररसरातून घडलेली आप्रि पप्ररसरान सार आप्रवष्ट्कृत होिारी लोकससं्कृती, एतप्रिषयक 
अभ्यासात र्ोमन्तकीय लोकसंस्कृतीला ‘पयावरिीय ससं्कृती’ असे म्हिता येते. मािसासाठी प्रनसर्ग नाही 
तर मािसू हा प्रवश्वव्यापी प्रनसर्ािा एक घटक आहे. म्हिून प्रनसर्गिक्राशी अन कूल, पप्ररसरािे संत लन 
राखिारे, असे वैयग्क्तक व सामाप्रजक जीवन यालाि पयावरिीय संस्कृती असे म्हटले. अनेक आघात 
सोसूनही आपल्या या संस्कृतीिे रष घि करिारा, बाहेरील िदूषिकारी झकवा मूळ स्वरुप बदलू पाहिाऱ्या 
पयावरिीय संस्कृतीच्या अभ्यासात, र्ोव्यािे आद्य वसाहतकार मानले रे्लेले क ळमी, ग्रामरिना करिारे 
र्ावडे आप्रि या जमातीच्या संस्कृती प्रवषयक संकल्पनािंा िभाव असलेल्या इतर जनजाती यािंा प्रविार 
आवश्यक आहे. प्रनसर्ग व पप्ररसर यातंील नेमप्रनयम कटाष घाने पाळिारी जमात म्हिनू क ळमी हे वनवासी 
ओळखले जातात. र्ावडे हे त्याि वशंातील पि डोंर्रातूंन स्थलातंर करुन समपातळीवर येऊन राहिारे. 
(“महाराष्ट्रातील ‘क िबी’ जमातीशी यािंा वापं्रशक, सासं्कृप्रतक सबंंध नाही”) प्रनसर्ग ही भतूलाला 
प्रमळालेली देिर्ी आहे. येथील ग्स्थरिर सवेना, अप्रखल िाप्रिमात्राला जर्ण्यासाठी आवश्यकतेन सार सवग 
काही देण्यािी जबाबदारी घेिे हे प्रनसर्ािे काम आहे. मािसू हा यातील एक िािी आहे. प्रनसर्गिक्रात 
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ढवळाढवळ करण्यािे मािसाला कोितेही अप्रधकार नाहीत. आपि आपल्या परंपरा प्रनष्ठेनं पाळल्या, 
नेमप्रनयमान सार प्रवधींिे आिरि केले तर प्रनसर्ग आपल्याला हव ेते देिार. पाऊस वळेेवर येिार, शतेेभाते 
प्रपकिार, र्ाव रोर्राईपासून म क्त राहिार आप्रि सवेिे भलेि होिार ही असीम श्रद्धा बाळर्िारी आप्रि 
तद न सार सासं्कृप्रतक धारिा जपिारी अशी ही जमात आहे. पाऊस वळेेवर, भरपूर यावा अन्नधान्य प्रपकाव,ं 
या वैप्रदक ऋषींच्या मार्िीच्या प्रवरुद्ध यािंी धारिा आहे. पप्ररसरावरिा आत्यंप्रतक प्रवश्वास हे एकमेव सूत्र 
यामारे् आहे. सप्रवस्तर प्रवविेन करण्यािे हे स्थान नव्हे. परंत  या जमातीिी जीवनपद्धती, अन्नधान्य 
उत्पादनप्रवशषे, देवता संकल्पना, प्रशकार पद्धती, रानात आर् लार्ू नये म्हिून घेतली जािारी काळजी, 
प्रनसर्गपूजा, प्रनसर्गसंत लन, ध्वप्रनसंत लन, जीवनातील यच्चयावत र् िप्रवशषे या संदभातील आिारप्रविार 
या िमािेि आढळतात. 

 
ध्वणनसंतुलन 
 

अप्रलकडे ध्वप्रनिदूषि हा परवलीिा शब्द बनलेला आहे. या संदभात र्ोव्याच्या लोकसंस्कृती 
षे घत्रातील ‘क ळमी’ जमातीच्या ध्वप्रनसतं लन संकल्पना एक उदाहरि म्हिून येथे नमदू करीत आहे. 

 
आवाजािे प्रनयंत्रि हा क ळमी जीवनािा स्थायीभाव आहे. मोठमोठ्याने बोलिे जमातीच्या िकृतीत 

नाही. तो हळू बोलतो. घरात, बाहेर, मंप्रदरात क ठेही त्यािा आवाज ठराप्रवक स्वररेषा ओलाडूंन जात 
नाही. प्रनसर्ातील पक्षयािें आवाज सोडले तर इतर ध्वनी जमातीच्या वाड्ावंर क ठेही ऐकू येत नाही. 
अलीकडे अनेक घरातून असलेला रेप्रडओ, टी. व्ही. यािें आवाज घराबाहेर ऐकू येिार नाहीत, एवढ्याि 
ध्वनी पातळीवर असतात. क ठे भाडंिे होत नाहीत. त्याम ळे विाविा बोलिे नाही. र्डबड, र्ोंर्ाट नाही. 
आठदहा मािसे एकत्र येऊन र्प्पार्ोष्टी करतात. पि त्यािें आवाज थोड्ाशा अंतरावरही येिार नाहीत 
एवढे हळू असतात. 

 
जमातीिी मानप्रसकता अशा पद्धतीने प्रवकप्रसत िंालेली आहे की र्ोंर्ाट करिे म्हिजे आपि 

प्रनसर्ाच्या कायगकारिात ढवळाढवळ करिे आहे. वैयग्क्तक व कौट ंप्रबक पातळीवर जमातीिी ही मनोवृत्ती 
स्पष्टपिे प्रदसते. अनेक मािसे बाजारासारख्या प्रठकािी एकत्र आली तरी त्यािें संभाषि लष घ देऊन ऐकाव े
लार्ते. 

 
जमातीिी पारंपाप्ररक वादे्य, त्याचं्या िकृती, वादनपद्धती यातून पप्ररसरान सारी, अप्रतसौम्य ध्वनी 

प्रनर्ममती हे क ळमी जमातीच्या सारं्ीप्रतक जीवनािे व्यवच्येदक लष घि आहे. जघाटं, झशर्, घ मट, शामेळ वा 
कैरी अशा वाद्यातूंन प्रनमाि होिारा नाद त्या पप्ररसरात एक वरे्ळे वातावरि प्रनमाि करण्यापप्रलकडे जात 
नाही. जमातीत रौद्र संर्ीत नाही. त्याचं्या र्ायनपद्धतीत प्रशरा तािनू, घसा खरवडून र्ािे नाही. 
पप्ररसरातील कोित्याही नैसर्मर्क ध्वनी इतकाि त्यािंा स्वर असतो. 

 
मलकाजाि या त्याचं्या देवािे वार्मषक उत्सव, जत्रा वा तेथील नायियोर् यावळेी शकेडो मािसे 

येतात. परंत  तेथे र्ोंर्ाट, कलकलाट म्हटले जािारे आवाज नसतात ही वस्त ग्स्थती आहे. प्रस्त्रया तर 
शक्यतो बोलति नाहीत वा फार हळू आवाजात बोलतात. प्रस्त्रया वा प रुष एकत्र येऊन काही बोलत आहेत, 
असा िसरं् अनेक वषेच्या जते्रतील सहभार्ात मला कधीही आढळलेला नाही. 

 



 

अनुक्रमणिका 

जत्रा उत्सवाचं्या संदभात आिखी एक महत्वपूिग र्ोष्ट ध्यानी आली. इतर सवग दैव दैवतािें, जाती 
जमातींिे उत्सव, जत्रा, रात्रीच्या वळेीि होतात. फक्त नायियोर् सोडून क ळंब्यािंी कोितीही जत्रा रात्री 
होत नाही. फक्त प्रदवसाि होते. प्रशर्म्यातील नृत्य, वादनािे िकार सूयास्तानंतर लरे्िि थाबंवतात. 
क ळंबी वस्त्या जंर्ल पप्ररसरात असल्याने, हा पप्ररसर प्रनशािर िाण्यािंा असल्याने, त्यानंा आपल्या 
कोित्याही वार्ि कीिा उपसर्ग पोिू नये, ही कायम धारिा जमातीच्या एकूिि जीवनपद्धतीत प्रदसून येते. 

 
क ळब्यातं ििप्रलत असलेली ‘वाजयत कथा’ ही जमातीच्या ध्वप्रनप्रवषयक धारिािंी िाप्रतप्रनधीक 

स्वरुपािी र्ोष्ट आहे. वाजयत या त्याचं्या देवाला र्ोंर्ाट, कोलाहल अप्रजबात सहन होत नाही. म्हिनू तो 
रानावनात प्रनघनू जातो. या वाजयतला बोकड बळी देण्यािी िथा आहे. परंत  या मोहाला वाजयत बळी 
पडत नाही. तो जंर्लात जातो. खरं तर त्याला र्ावच्या सीमारेषा ओलाडूंन जायिे असते, पि वाटेत 
भेटलेला ‘प्रशया ंप प्ररस’ हा द सरा देव त्याला थाबंवतो. ‘तू पलीकडे रे्ल्यास तर त ला प्रििन व्हाव ेलारे्ल’ 
असे समजावतो. (क ळंब्याचं्या िम ख वस्त्या असलेल्या र्ावडोंर्रीच्या मार्ील डोंर्रापप्रलकडे सासष्टी -
केपे हा िदेश येतो. पोत गर्ीज आक्रमिाच्या पप्रहल्याि भार्ात म्हिजे १५४३ - १५६३ या कालात या भार्ात 
पोत गर्ीजानंी लोकािें सामपू्रहक धमेतर केले. वाजायत कथा बह धा याि कालातील असावी.) तेवढ्यात 
प्रतथे अिानक बंद कीिा आवाज होतो. व तो ऐकताि वाजयत परत प्रफरतो. शवेटी ‘प्रशया ं
प रीस,वाजयतला डोंर्रात कसलाही आवाज ऐकू येिार नाही अशा प्रठकािी जार्ा देतो. 

 
र्ोमन्तकीय लोकसंस्कृती प्रवशषेािंा प्रवप्रवध स्तरावंरुन केलेला अभ्यास, हे प्रटपि यावरुन प्रसद्ध 

िंालेले आहे. 
 

◈ ◈ ◈ 
 

संदभभ 
 
१.‘रुपडी’ - ज. स. स खंटिकर - र्ोवा झहदू असोप्रसएशन म ंबई १९७८ 
२.‘गोवा कुळमी’ िस्तावना - िा. बाळ आपटे (आर्ामी) 
३.लोकसप्ररता - डॉ. रा. झि. ढेरे (िस्तावना) िकाशक कला अकादमी र्ोवा १९९३ 
४.वरील प स्तकातं यासबंंधी सप्रवस्तर प्रववेिन आहे. 

(या लेखात व्यक्त िंालेली माप्रहती, म द दे माझ्या पस्तीस वषेच्या ष घते्रीय अभ्यासातून प्रवप्रवध व्यक्तींशी ििा, म लाखती, प्रनरीष घि, 
प्रवप्रधप्रवधानातील सहभार् यातूंन प्रमळवलेले आहेत. प वगग्रहरप्रहत, तकग श द्ध प्रविारसरिी हे पप्ररिाम वापरुन केलेला हा अभ्यास 
आहे.) 
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१८. गोमंतकीय लोकसाणहत्यातील संस्कृती णवशेि 
 

- चंद्रकांत महादेव गावस 
 
ससं्कृतीिा मूळ स्त्रोत लोकसाप्रहत्यामध्ये प्रदसतो. संस्कृतीिे प्रवशषे शोधायिे िंाले तर 

लोकसाप्रहत्यात शोधाव ेलार्तील. शवेटी संस्कृती म्हिजे तरी काय? 
 
मािसािे वार्िे-बोलिे, खािे-प्रपिे, रीती-प्ररवाज, रुढी-परंपरा, सि-उत्सव आप्रि आिखी 

बरेि काही. मािसािी जीवन जर्ण्यािी पध्दत म्हिजे संस्कृती, असे म्हिायला हरकत नसावी. 
 
लोकसाप्रहत्यात संस्कृतीिे िप्रतझबब प्रदसते म्हिून लोकसाप्रहत्य हा सासं्कृप्रतक इप्रतहास आहे. 

ज न्या काळातील समाजािे स्वरूप काय होते? कसे होते यािा उलर्डा लोकसाप्रहत्याच्या माध्यमातून 
करिे शक्य आहे. आरशात जसे आपले रुप प्रदसते तसे समाजािे रूप लोकसाप्रहत्यात प्रदसते. समाजािे 
संस्कृती प्रवशषे लोकसाप्रहत्याप्रशवाय आिखी कोठे शोधिार? तोि एक आधार ठरतो. समाजािा 
सासं्कृप्रतक इप्रतहास म्हिजे लोकसाप्रहत्य. संस्कृतीिे अनेक प्रवशषे लोकसाप्रहत्यात सापडतात. संस्कृतीिे 
अनेक संदभग लोकसाप्रहत्यात शोधता येतात. 

 
लनन ही संकल्पना आता पूिगपिे बदलली आहे. काळ बदलतो तशा सवगि र्ोष्टी बदलतात. समाज 

बदलतो. त्यािें संस्कृती प्रवशषेही बदलतात. तसे ‘लनन’ ही संकल्पना बदलली आहे. ज न्या काळी लनन हे 
मनोरंजनािे एक साधन होऊन राप्रहले होते असे म्हटले तर क िाला खरे वाटिार नाही. लनन हा तीन 
प्रदवसािंा सोहळा होता. एखाद्या घरी लनन असले म्हिजे सर्ळा र्ाव तीन प्रदवस लननाघरी ठाि माडूंन 
बसलेला असायिा. सर्ळी कामे आपलीि म्हिनू करायिा. स रवात व्हायिी माडंव घालण्यापासून. 

 
खानार क ऱ्हाडी खंय रे्ले वऱ्हाडी 

माटवा रे् मेढी िंदनाच्यो. 
माटवाच्या मेढी आरत्यो परत्यो सारी 
नवऱ्या बाळा आमिा र्ोत भारी. 

 
असा माडंव िंाला की, लननाच्या कामािी र्दी पडे. प ढच्या तीन प्रदवसासंाठी आवश्यक असिारे 

जे पीठ, तादूंळ हव े ते तयार करून देण्यािे काम र्ावािे. पि तोस ध्दा एक संस्कार आहे अशा पध्दतीने 
लनन सोहळ्याला जोडला. र्ावातील आया बाया प्रमळून माडंवात जाती घालून बसतात. दळण्यािे काम 
स रू होते. 

 
रूप्यािा दाळंा सोन्यािा जातंा ं

हाप्रडया खािीिा जाता ंजा मापं्रडला 
धरतरे भमूीवरी. 

काडूंन काडूंन रवळ्यो भरल्या स येन 
बोलाया रे् प्रतिे सातेर माये 
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र्ाविी ग्रामदेवता सातेरी. प्रतिे अप्रधष्ठान महत्वािे. म्हिून प्रतला आवाहन केले जायिे. प्रतच्या 
बळावरि प ढिी सर्ळी कामे पार पाडली जायिी. 

 
सर्ळे लनन कसे ओव्यातूंन साकार िंालेले. अर्दी लनन ठरवायला रे्ल्यापासून ओवी स रू. 

सोयप्ररक जोडायला बहीि भावाच्या घरी जाते. मामाच्या म लीबरोबर लनन करण्यािा भाच्यािा हक्क. 
भाच्याला डावलून मामाही आपल्या म लीिे लनन सहजा सहजी द सरीकडे करिार नाही. ज्याच्या मामाला 
म लर्ी आहे तो भािाही म लर्ी शोधायला द सरीकडे जािार नाही. आतेिा म लर्ा आप्रि मामािी म लर्ी ही 
अशी हक्कािी जोडी. 

 
बहीि ज्या वळेी लननािा िस्ताव घेऊन माहेरी जाते. त्यावळेी भाऊ प्रविारतो. 
 

कशाकारिा बप्रहिी यानासा िंालां रे् 
भािरा कारिा इलंय बधंवा 
भािो तर होईन त रंुर् वढेीन 
धरमा मामािी कन्या तर नेईन 

दारातल्या माडा र्ा त का तरी प्रहरि ना 
िेडू प्रदत्या बधंवा त का तरी धीतूि ना 
दारातले केळी रे् त का तरी बाँिि ना 
िेडू करते बप्रहिी त का तरी तोिि ना 
दारातल्या माडा र्ा घाली मी आळा र्ा 
िेडू मार्ाकं इल्लयं बापा त झ्या बळार र्ा 
दारातले केळी रे् घाली मी आळा ंरे् 

िेडू मार्ाकं इल्ललय आई त झ्या बळार रे् 
 
या र्ीतामध्ये जी िप्रतकं येतात, ती सर्ळी कृप्रषसंस्कृतीशी संबंधीत. त्याचं्या अवती भवतीच्या 

सर्ळ्या वस्तू अशा सहजीवनािे वाटेकरी, सोबती म्हिनू येतात. 
 
र्ोव्यातील ित्येक घरासमोर माड आप्रि केळीिे िंाड िाम ख्याने असतात. माड हे प रूषािे ितीक. 

केळ हे स्त्रीिे. दारातला माड आप्रि केळ याचं्या वाढीला प्रतिेही हातभार लार्लेले आहेत. माडाभोवती 
माती टाकून पािी राहील यािी व्यवस्था केलेली असते. त्याला आळा ं म्हितात. त्याच्या आधारे माड 
वाढतो. फळतो. आळा ंमाडाला वाढायला बळ देते. भावाच्या म लीला मार्िी घालायला जािारी बहीि 
म्हिून माडािा व केळीिा आधार घेते. त्याम ळे म लर्ी नाकारण्यािा िश्न येत नाही. ज न्या रक्तािी नवी 
सोयरीक ज ळून येते. ज ने नाते नव ेबनते. 

 
लनन लार्ते आप्रि घरभरिीिा ससं्कार स रू होतो. एका मािसाने घर भरून जाते. नवी नवरी एक 

मािूस उरत नाही. कारि घरातील ित्येकाशी प्रतिे नव ेआप्रि वरे्वरे्ळे नाते प्रनमाि िंालेले असते. ती 
क िािी पत्नी, क िािी सून, तर क िािी भावजय बनलेली असते. एक व्यक्ती अनेक नात्यानंी व्यक्त 
िंालेली असते. म्हिून घर भरिी म्हटले आहे. 
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रूग्क्मि पावली माटवा द वारी 
माटवाच्या परी देखोन रूग्क्मि संतोषली. 

माऊं म्हिे सून रे् येता, 
घर भरता. 

 
असा ित्येकजि आपले नाते जोडून प्रतिे स्वार्त करतो. लनन म्हिजे दोन मािसािें मीलन असे म्हटले 
जाते. पि ते प्रततकेसे खरे नाही. खरे तर अनेक नात्यानंी बाधंले रे्ले असल्याम ळे अनेकाशंी मन ज ळलेले 
असते. वरे्ळ्या नात्याच्या सदंभात. 

 
लनन संस्कारातून एक घर, एक क ट ंब जोडले जाते. तसेि संपूिग र्ाव जोडण्यािे काम करिारा 

संस्कृती प्रवशषे म्हिजे प्रशर्मोत्सव. प्रशर्मोत्सवात प्रवप्रवध खेळ असतात. यामध्ये िोर, शेंबाट, तारर्डी, 
घोडेमोडिी हे प्रवशषे असतात. ित्येक खेळािी नाळ र्ावाच्या सासं्कृप्रतक इप्रतहासाशी जोडलेली असते. 
र्ावाच्या प्रनर्ममती िप्रक्रयेशी त्यािा संबधं असतो. 

 
‘िोर’ हा िकार र्ोव्यातील ित्येक र्ावात थोड्ा बह त फरकाने पहायाला प्रमळतो. वषे सर्ळ्यािंा 

सारखा. रीती थोड्ा अलर् आहेत. िोर हा र्ाविा प राि प रुष. हे त्याचं्या वषेावरुन लष घात येते. अंर्ावर 
कपडे म्हिून िंाडाच्या डहाळ्या संपूिग अंर्ाला. काळा रंर् डोक्याला. ओठात प्रवडी आप्रि हातात तलवार. 
ज्या र्ावात प्रजतके मानकरी असतील त्याचं्यावर िोरािंी संख्या अवलंबून असते. ित्येक मानकऱ्यािा एक 
िोर असतो. 

 
त्यािंा स रवातीिा पप्ररिय करायला दोन र्टात मािसे असतात. एका र्टातील जािता मािूस 

िश्न प्रविारिार. द सऱ्या र्टातील उत्तर देिार. 
 

िश्न - हे रे कोि? 
 
उत्तर - हे म्हितात ते थोरले िोर. न्हानरे् िोर स टान, र्ाव प्रर्राम ल टून ते येप्रशच्या बाहेर पडले. त्याचं्या 

मार्ोमार् थोरले िोर स टले. क कमाच्या पावलात हयपयंत इले. आमी काय सोडून देविे ना रे ना 
ऽऽऽऽ 

 
िश्न - हे रे कोि? 
 
उत्तर - हे म्हितात ते थोरले िोर. पािंशाच्या मतान, मायेच्या स कृतान ह्याकंा त्याचं्या सोप्रधक जाननेम . . 

. . मर् वाजत र्ाजत द सऱ्या प्रठकािी जातात. तेथे लहान िोर मानािमािे उभे असतात. र्ावाच्या 
प्रनर्ममती िप्रक्रयेत त्यािें योर्दान काय ते इथे सापं्रर्तले जाते. 

 
िश्न - हो रे कोि? 
 
उत्तर - हो म्हितात तो जलमी घराण्यािो. 
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िश्न - हेनी मायेिा काय काम काज केला? 
 
उत्तर - िार वारं्ड मेळला, ब द बॉवाळ करुन एका पाटार एका राठार बसलो. 
 
िश्न - हो रे कोि? 
 
उत्तर - हो म्हितात तो घाडी घराण्यािो. 
 
िश्न - हेनी मायेिा काय काम काज केला?ं 
 
उत्तर - िार वारं्ड घेन एका पाटार बसलो. 
 
िश्न - हो रे कोिे? 
 
उत्तर - हो म्हितात तो र्ावसा घराण्यािो 
 
िश्न - हेनी मायेिा काय काम काज केला?ं 
 
उत्तर - हेनी मेसो मारुन वारं्ड धरुन बसलो. 
 

असे सर्ळे मानकरी एका प्रविाराने र्ावािे कामकाज सभंाळत असताना त्यातला एकजि फ टला. 
वरे्ळा िंाला. म्हिून त्याला स ळावर देण्यािी प्रशष घा करण्यािा प्रनिगय घेतला जातो. 

 
तो कायगक्रम प्रतसऱ्या प्रठकािी घेतला जातो. 
 

िश्न - ह्या ंरे काय? 
 
उत्तर - हो म्हितत तो राठं िार भावानी ब द बॉवाळ करुन एका पाटार एका राठार बसलो. ह्या राठाच्या 

भायर सरात त्याका स ळार देविो. 
 

िश्न - ह्या ंरे काय? 
 
उत्तर - हो म्हितत तो सूळ वारं्ड सारं्ड सोडून िार भावाच्या राठा बाहेर सरलो त्याका स ळार देविो. 
 

िप्रतकात्मक स्वरुपात तेथे एका कोंबडीच्या प्रपल्लाला मारले जाते. आप्रि मर् सर्ळे र्ीत र्ात, ढोल 
ताशाच्या तालावर रात्रभर नाित राहतात. 

 
घोडेमोडिीिा जो िकार आहे तोही र्ोव्यात प्रनरप्रनराळ्या र्ावात थोड्ा फार फरकाने खेळला 

जातो. कोठे एक घोडा व एक घोडी अशी जोडी असते, तर कोठे खूप घोडे असतात. जेथे घोडे जास्त 
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असतात तेथे य द्ध नृत्य असते. आपल्या नेत्याला मध्ये घेऊन त्याच्या भोवती फेर धरुन नाित असतात. ते 
असते संरष घक दल. द सरे एक दल टेहळिी करीत दूरवर जाते. शत्रिूी िाहूल लार्ली की, धावत येऊन 
नेत्याभोवती य द्धाच्या पाप्रवत्र्यात उभे राहतात. तेथे मोठे य द्ध होते. 

 
मात्र ज्या र्ावात दोन घोडे असतात, तेथे िोरासंारखाि िकार िालतो. िथम त्यािंा पप्ररिय 
 

िश्न - हे रे कोि? 
 
उत्तर - हे म्हितत ते दोन मायेिे दोन पूवाज. 
 
िश्न - हेनी, मायेिा काय काम काज केला?ं 
 
उत्तर - शवेती सीमा साधून प्रनस वडंो घालून, मायेप रेिे भेटीक इले. पािशचे्या मतान, मायेच्या स क्रतान 

त्याकंा मायेच्या भेटीक जावतें. 
 

र्ोव्यातील अनेक खेड्ामंध्ये एक समान आख्याप्रयका ऐकायला प्रमळते. र्ावाबाहेर मेषे नावािे 
दानव लोक राहत असत. ते र्ावातील लोकानंा त्रास देत म्हिून र्ावाच्या िम खाने बाहेरुन मदत घेवनू 
मेषािे प्रशरकाि करुन र्ाव प्रनभगय बनवला. हा सर्ळा इप्रतहास प्रशर्मोत्सवाच्या प्रनप्रमत्ताने प्रनरप्रनराळ्या 
खेळातून व्यक्त होतो. र्ाव त्यािी प्रनर्ममती, र्ावािे िशासन, र्ावातील रुढी-परंपरा, िाली-रीती. समजून 
घ्यायच्या असतील तर वरे्वरे्ळ्या सि - उत्सवाच्या प्रनप्रमत्ताने म्हटली जािारी लोकर्ीते अभ्यासावी 
लार्तात. त्यातून संस्कृतीप्रवशषे व्यक्त होत असतात. 

 
◈ ◈ ◈ 
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१९. गोव्यातील लोककला : स्वरुप आणि वैणशष्ट्ये 
 

- डॉ. पाडुंरंग रा. िळदेसाई 
 

भारताच्या पप्रिम प्रकनारपट्टीवरील योटासा प्रनसर्गसपंन्न िदेश म्हिजे र्ोवा. या िदेशाला र्ोवा हे 
सवग पप्ररप्रित नाव असले तरी र्ोमन्तक, र्ोवाप री, र्ोमन्त, र्ोपकपट्टि, र्ौबा अशी र्ोव्यािी नावे िािीन 
इप्रतहासात सापडतात. टोलमीच्या ‘टोलेमाय स’ या भवूिगनात्मक गं्रथात र्ौबा (Gauba) या नावाने 
र्ोव्यािा उल्लखे सापडतो. हा लेखनकाल सनपूवग िौथे ते पप्रहले शतक असा असल्याने र्ोवा िदेशािे 
िािीनत्व सहज ध्यानात येते. महाभारताच्या भीष्ट्मपवात (अध्याय ९). सह्याद्रीखंडाच्या स्कंदप रािात 
आप्रि सूतसंप्रहतेत र्ोमन्त, र्ोवाप री इत्यादी नावािंा उल्लेख सापडतो. भर्वान परश रामाने तप 
आिारण्यासाठी पप्रिम सम द्रावर शरसधंान करुन हा भिूदेश प्रनमाि केला, ही आख्याप्रयका संपूिग 
कोकिपट्टीत म्हिजे कोकिपासून केरळपयंतच्या िदेशात ििलीत आहे. परश रामाने र्ोव्यात आयेिी 
पप्रहली वसाहत केली असे सह्याप्रद्रखंडात नमूद करण्यात आले आहे. भरू्भगशास्त्राच्या पाहिीन सार 
कोकिपट्टीिा िदेश भरू्भगस्थ घडामोडींिा पप्ररिाम म्हिून सम द्रातून वर आला हे वैज्ञाप्रनक सत्य आहे. 
र्ोव्यात परश रामािे स्वतंत्र असे एकमेव मपं्रदर कािकोि ताल क्यातील पैंर्ीि या र्ावात आहे. 

 
ऐणतहाणसक टप्पे 
 

वैज्ञाप्रनक दृप्रष्टकोनातून या िदेशाच्या इप्रतहासावर दृप्रष्टषे घप टाकल्यास काही ऐप्रतहाप्रसक टप्पे 
नजरेत भरतात. या भमूीत स मारे एक लाख वषापूवी आप्रदमानवािे आर्मन िंाले. आप्रदमानवाच्या 
पाषािय र्ीन वसाहतीच्या ख िा अजूनही र्ोव्यात पूवेकडील पवगतखोऱ्यात म्हिजे केपे, सारें् व सत्तरी या 
ताल क्यात सापडतात. डॉ. साली (१९६५) आप्रि डॉ. नंप्रबराजन (१९९६) याचं्या संशोधनावरुन हा प्रनष्ट्कषग 
प्रनघतो. पाषािय र्ाच्या उत्तराधातील मानवी वसाहतीच्या ख िा सारें् व केपे ताल क्यातील क शावती 
नदीच्या तीरावर सापडलेल्या इ. स. पूवग ८ ते ४ हजार वषेइतक्या ज न्या असलेल्या िस्तर प्रित्रावंरुन 
प्रदसून येतात. ही प्रिते्र दादंोळे - कोळंब, प्रपला आप्रि काजूर या सारें् व केपे ताल क्यातील प्रठकािी १९९३ 
पासून काही इप्रतहासिेमी आप्रि र्ोव्याच्या प राप्रभलेख खात्याने हाती घेतलेल्या अप्रभयानाम ळे सापडली 
आहेत. इ. स. पूवग २००० च्या स मारास र्ोव्यात महापाषािय र्ीन व नवपाषािय र्ीन संस्कृती अवतरलेली 
प्रदसते. याि काळात ज वारी आप्रि माडंवी नद्याचं्या खोऱ्यात वसलेल्या आप्रदम मानवसमूहामध्ये शतेीिा 
उदय िंाला. र्ोव्यािा हडप्पा संस्कृतीशी आलेल्या घप्रनष्ठ संबंधािे हे द्योतक होय. 

 
र्ोव्यावर इ. स. पूवग प्रतसऱ्या आप्रि द सऱ्या शतकात मौयेिा अंमल होता. त्यानंतर येथे 

सातवाहनािंी सत्ता आली. लरे्ि ती भोजाचं्या हातात रे्ली. त्याम ळे इ. स. च्या द सऱ्या शतकात र्ोव्यािा 
संबंध ग्रीक व इप्रजप्त व्यापारी पेठाशंी आला. मालाने भरलेली रोमन जहाजे र्ोव्यापयंत आपली बाजारपेठ 
िस्थाप्रपत करु शकली. सनाच्या प्रतसऱ्या शतकात सातवाहनािंी सत्ता संप ष्टात आली. त्यानंतर आलेल्या 
अभीरानंा हरवनू र्ोव्यावर िंद्रपूरच्या भोजानंी सत्ता स्थापन केली. ही सत्ता सहाव्या शतकाच्या िारंभापयंत 
अप्रनबधं राप्रहली. त्यानंतर मात्र कोकिमौयानी र्ोव्यावर आपला अंमल स रु केला. परंत  उण्याप ऱ्या पाि-
सहा दशकाचं्या काळानंतर बदामीच्या िाल क्यानंी र्ोवा झजकला. त्यािंा जवळ-जवळ दोन शतकािंा काळ 
हा र्ोव्यािा भरभराटीिा काळ होता. या काळात र्ोव्यात लोकसंस्कृतीच्या संदभात अनेक परंपरा स रु 
िंाल्या. त्यानंतर र्ोवा-कदंबाचं्या हातात सत्ता आली. त्यािंा काळ हा र्ोव्यािा अत्यतं स बते्तिा व 
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भरभराटीिा काळ होता. येथील समाजजीवनावर आप्रि एकूिि सासं्कृप्रतक षे घत्रात कदंब राजवटीिा फार 
मोठा िभाव प्रदसून येतो. त्यानंतर र्ोव्याला मप्रलक कफूर, महमद त घलक इत्यादींच्या स्वाऱ्यानंा तोंड द्याव े
लारे्ल. त्यानंतर प्रवजयनर्रच्या सम्राटािें राज्यपाल र्ोव्यािे िशासन पाहू लार्ले. पंधराव्या शतकाच्या 
उत्तराधात र्ोव्यावर बहामनींिा अंमल स रु िंाला. त्यापाठोपाठ आप्रदलशाही आप्रि सौंदेकर राजािंा अंमल 
देखील र्ोव्यात िालू िंाला. शवेटी १५१० मध्ये र्ोव्यातील प्रतसवाडी, बादेश आप्रि सासष्टी िातं 
पोत गर्ीजानंी झजकून घेतला. पोत गर्ीजानंी र्ोव्यावर ४५१ वषे राज्य केले हे ऐप्रतहाप्रसक दृष्ट्या अधगसत्य 
आहे. त्यानंी र्ोव्यातील एकूि अकरा ताल क्यापंकैी फक्त एका प्रतसवाडी ताल क्यावर सलर् ४५१ वष े
राज्य केले. तर बादेश, सासष्टी आप्रि म रर्ाव या ताल क्यामंध्ये त्यािंा अंमल ४१८ वष े होता. पेडिे, 
प्रडिोली व सत्तरी या भार्ावंर त्यािें १८३ वष ेराज्य होते तर फोंडा, सारें्, केपे आप्रि कािकोि महालावंर 
त्यािंी सत्ता फक्त १७० वष े पयंत होती. ही वस्त ग्स्थती ध्यानात घेतली म्हिजे र्ोव्यािी लोककला व 
संस्कृती याचं्या संदभात अनेक र्ोष्टींिा उलर्डा होत जाईल. इ. स. १९०० च्या खानेस मारीन सार र्ोव्यािी 
लोकसंख्या ४ लष घ ७६ हजार होती व २००१ च्या र्िनेन सार ती १३ लष घ ४३ हजार ९९८ वर पोिली आहे. 
पोत गर्ीज राजसत्ता आप्रि धमगच्यल यािंी पप्ररिती म्हिून र्ोव्यातील झहद नी एकोप्रिसाव्या शतकाच्या 
पूवाधात मोठ्या िमािावर स्थलातंर केले. १८५१ मध्ये झहदंूिी संख्या ३६ टके्क तर प्रिस्ती लोकािंी ६४ टके्क 
होती. ती २० व्या शतकाच्या िारंभी म्हिजे १९१० च्या स मारास समसमान िंाली. १९८१ मध्ये प्रहन्दूिी 
टके्कवारी ६४ व आता स मारे ६५ िंाली आहे, प्रििनािंी स मारे ३० ते ३२ आप्रि अन्य धार्ममयािंी २ ते ३ एवढी 
आहे. र्ोव्यािी कला व संस्कृती ही देखील या टके्कवारीशी प्रनर्डीत राप्रहली आहे. 

 
र्ोव्यात आलेल्या व दीघग काळपयंत या मातीत पाय रोवलेल्या राजवटींिा ठसा येथील 

लोकजीवनावर उमटलेला प्रदसतो. र्ोव्यातील आप्रदम वसतीकार म्हिून ज्यािंा साथग उल्लखे होतो ते 
र्ावडा, क िबी आप्रि मार्ाहून येथे येऊन स्थाप्रनक िंालेल्या वरे्वरे्ळ्या जमाती याचं्या सासं्कृप्रतक 
जीवनात इप्रतहासकालीन राजवटींिे संस्कार प्रनप्रित प्रदसतात. र्ोव्यातील प्रवप्रवध जमातींकडून सादर 
केल्या जािाऱ्या लोककला आप्रि पारंपाप्ररक हस्तकला यािंारे हा प रातन संस्कृतींिा ठसा आपल्याला 
जािवतो. 

 
र्ोव्यातील सादरीकरि करता येण्याजोनया म्हिजे परफॉप्रमंर् आट गस म्हिनू ज्यािंा प्रविार करता 

येईल. त्या लोककलािें नाय, नृत्य व संर्ीत असे तीन प्रवभार्ात वर्ीकरि करता येईल. आप्रदम मानवी 
समूहामंध्ये स रु िंालेल्या कृप्रषसंकल्पनेिी बीजे ज्या लोकनायात सापडतात तो ‘पेरिी जार्र’ यासारखा 
स मारे पाि हजार वषेिी िदीघग सासं्कृप्रतक परंपरा लाभलेला नायिकार जसा आपल्याला र्ोव्याच्या 
लोककला परंपरेत आढळतो. तसाि अर्दी प्रवसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत र्ोव्यावर आपली राजवट 
ग्स्थर करिाऱ्या पोत गर्ीज राजवटींिे िप्रतझबब दाखप्रविाऱ्या माडंो-ध लपद-कातंारा यासंारखा संर्ीत 
िकारही प्रदसतो. डोंर्र पठारावर शतेी करण्यासाठी वापरण्यात येिारे क डवि सारखे साधन म्हिजे 
आप्रदम कृषी व्यवसायासाठी वापरल्या जािाऱ्या साधनािा िर्त आप्रवष्ट्कार. तसेि िटया प्रवििे आप्रि 
वृष घाचं्या सालींतील व पानातील तंतू हस्तर्त करुन दोर वळण्यासारखी हस्तकला देखील र्ोव्याच्या 
ग्रामीि भार्ात आजही प्रदसते. त्या व्यप्रतप्ररक्त क ं भारकाम, धात िी वरे्वरे्ळ्या आकारािी भाडंी, समया, 
पित्या, लामिप्रदव ेयासंारख्या वस्तू बनप्रविे, लाकडी फर्मनिर, लाकडावरील कोरीव काम, मूतीकाम, 
बाबंूच्या व शखं झशपल्याचं्या वस्तू बनप्रवण्याच्या षे घत्रात र्ोव्यातील हस्तकलाकार वाकबर्ार आहेत. 
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नामशेि होिारे लोकनाय 
 

र्ोमतंकीय लोकनायािंी संप्रष घप्त माप्रहती येथे करुन घेिे उप्रित आहे. अप्रतिािीन परंपरा 
असलेला पेरिी जार्र, दशावतारी अथवा संकासूर कालो, रातकालो, दझहकालो, र्िर्वळिकालो, 
खेळ, जार्र, (प्रहन्दू व प्रिस्ती जमातीिा), रनमालें  आप्रि लळीत ह्या िकारािंा लोकनाय र्टात समावशे 
करता येईल. पेरिी जार्र हे एक प्रवप्रधनाय असून लाकडापासून बनप्रवलेल्या व रंर्प्रवलेल्या प्रवप्रवध 
म खवयाचं्या माध्यमातून नृत्य, र्ायन व अप्रभनय यािंारे सादर केलेले असे हे नृत्यनाय आहे. ‘पेरिी’ ही 
जमात हे लोकनाय सादर करते. देवदासी परंपरेत अग्स्तत्वात असलेल्या पेरिी या जमातीकडून ते 
ग्रामदैवताच्या वार्मषक उत्सव िसंर्ी सादर केले जाते. रे्ल्या पन्नास वषेत हा लोकनायिकार नामशषे 
होण्याच्या मार्ावर येऊन ठेपला आहे. १९५० च्या स मारास र्ोव्याच्या सात ताल क्यातंील िाळीस र्ावातून 
तो ६८ प्रठकािी सादर केला जात असे. २००० साली िस्त त लेखकाने केलेल्या ित्यष घ पाहािीत असे 
आढळून आले आहे की, आता हे प्रवप्रधनाय फक्त िार ताल क्यातील अकरा र्ावातून एकूि सतरा प्रठकािी 
सादर केले जाते. पन्नास वषेमारे् असलेल्या एकूि ८० कलाकारािंी सखं्यादेखील आता १८ पयंत 
रोडावली आहे. संपूिग र्ोव्यात पेरिी जार्र सादर करिारी फक्त पाि क टंूबे अग्स्तत्वात आहेत व वार्मषक 
उत्सवातील एक भोर्ावळ या स्वरुपात हा जार्र सादर करण्यात येतो. आप्रदमाया (मातारी), पाविो 
(पक्षयाच्या िोिीसारखा म खवटा), वार्रो (वाघ) घोडो (घोडा), िंडूल (िंडीका) बाळक (कृष्ट्ि) शारदा 
(मोर) पूतना, भावीि, तूळजाय, धावंतोध ंवतो, बहाप्रर्रो, घावटो (शभंोनाथ), प्रजवानाथ, (महादेव) 
र्िेश, धसाधशी, जालीमन, झलर् (मानवी झलर्ािे लाकडी िप्रतरुप) र्ायत्री, म्हाम्माय (महामाया), 
होप्रळयो, नतगकी, त्राप्रटका, हन मान इत्यादी लाकडी रंर्प्रवलेले म खवटे या पािही क ट ंबानी जपून 
ठेवलेल्या पेटाऱ्यात (संि साभंाळण्यासाठी केलेली वतेािी पेटी) सापंडतात. या प्रवप्रधनायामारे् असलेल्या 
स फलन प्रवधीिी (fertility cult) कल्पना ध्यानात घेतल्यावर या िकारािी आप्रदमता ध्यानात येते. टोकदार 
काठीने मातीत प्रबयािे पेरुन प्रपके घेण्यािी िथा वापरात आली. त्या काळापासूनिी परंपरा व स्त्रीच्या 
प्रठकािी असलेली िसवष घमता हेरुन त्या शक्तीच्या पूजनािा प्रवधी म्हिून पेरिी जार्र अग्स्तत्वात आला, 
यात शकंा नाही. 

 
अन्य लोकनायाचंी परंपरा 

 
दशावतार कालो अथवा दशावतारी नाटक हा िकार नंतर पेरिी जार्रािी स धारीत आवृत्ती म्हिनू 

उच्चभ ूसमाजाच्या आशीवादाने अग्स्तत्वात आला. पेरिी जार्रातील अनेक पाते्र (उदा. र्िपती, शारदा, 
पूतना, कृष्ट्ि, मातारी, क ड माती, इत्यादी) दशावतार कालो अथवा संकासूर कालो या लोकनायात 
प्रदसतात. कालो हा शब्द ियोर् कालवाकालव अथवा प्रमश्रि या अथाने असावा. एखाद्या वस्तूिे प्रमश्रि 
करुन ते सवेवर व आज बाजूला झशपडिे या अथाने कालो हा शब्द ियोर् कोकिीत करतात. उदा. 
शिेाकालो, फोवाकंालो, दशावतार कालो अथवा सकंासूरकालो या लोकनायात भर्वान प्रवष्ट्िूच्या 
मत्स्यावतारािी कथा सपं्रष घप्त रुपाने सादर करण्यात येते. त्याबरोबरि बाळकृष्ट्िाकडून िंालेला पूतनावध 
हे कथानकदेखील सादर करण्यात येते. र्िेशस्तवन, शारदास्तवन िंाल्यावर अथवा त्या अर्ोदर 
क ड माती, मातारी, शकंासूर, पूतना, कृष्ट्ि व मळिे सकंासूर ही पाते्र िेहऱ्यावर लाकडी म खवटे िढवनू 
येतात व नृत्याप्रभयन करुन प्रनघून जातात. फक्त शखंासूर व मळिेसंकासूर यािें म खवटे काळ्या कापडािे 
बनवनू सफेद व लाल कपड्ाच्या आधाराने डोळे, जीभ, इत्यादी अवयव दाखप्रवलेले असतात. कापडी 
म खवटे करण्यािी परंपरा देखील र्ोव्यात या काल्याच्या प्रनप्रमत्ताने आपल्याला प्रदसते. मत्स्यावताराच्या 
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रुपाने येिारे भर्वान प्रवष्ट्ििेू पात्र म क ट व दोन लाकडी हात लावनू येते व शंखासूरािा वध करुन प्रनघनू 
जाते. हे पात्र तसेि ब्रह्मदेवािे पात्र अथवा रातकाल्यातील राम, लक्षमि, प्रवश्वाप्रमत्र, त्राप्रटका ही पाते्र 
म खवटे घालत नाहीत. रातकाल्यात शखंासूरवधानंतर रामायिातील बालकाडंािे आख्यान सादर 
करण्यात येते. तसेि दशावतारी नाटक अथवा खेळ या लोकनाय िकारात पूवाधात शखंासूरवधािा 
देखावा िंाल्यावर उत्तराधात प रािकथेवर आधारलेले एखादे आख्यान सादर करण्यात येते. शखंासूर 
काल्यािा भार् उत्तररात्री संपतो. त्यानंतर पहाटे दप्रहहंडी फोडून कृष्ट्िाच्या मतूीिी भपूाळी म्हित 
प्रमरविूक काढण्यात येते. याला दहीकालो म्हितात. द पारच्या िहरी क माप्ररका व म ले यािंा भरिा 
असलेला श्रीकृष्ट्िाच्या बाललीलावंर आधाप्ररत नायमय व संर्ीतमय नायिवशे मप्रदराच्या िाकारात 
सादर केले जातात. या लोकनायास र्िर्वळिकालो म्हितात. यावरुन िािीन काळापासून र्ोव्यात 
पश पालनािी परंपरा होती हे प्रसध्द होते. कोकिातील दशावतारी आख्यानािी परंपरा र्ोव्याच्या उत्तर 
भार्ात प्रदसते. तर दप्रष घि भार्ातील खेळ या लोकनायात कनाटकातील यष घर्ान लोकनाय परंपरेिा 
िभाव स्पष्ट जािवतो. संवाद, नृत्ये व य द्धिसंर् यािारे हा ठळकपिे नजरेत भरतो. यात वापरली जािारी 
पखवाज, मृदंर्, तबला, िंाजं ही वादे्य देखील अवािीन आहेत. प्रिस्ती समाजात पूवी सादर होिारा जार्र 
आता फक्त र्ीतर्ायन आप्रि घ मट, म्हादळे - कासंाळें वादन याप रता बह धा मयाप्रदत राप्रहला आहे. मात्र 
त्या जमातीमधील खेळ या िकाराने सामाप्रजक रूप घेतले असून सामाप्रजक प्रवषयावंरील भाष्ट्य करीत 
स्टील बँडच्या संर्ीत साथीने कातार (र्ीत) म्हित अधूनमधून संवादािी पखरि करीत कथानक सादर 
केले जाते. र्ावडा जार्र हा िकार प्रहन्दू व प्रिस्ती र्ावडा जमात दरवषी सादर करते. परंत  झहदू 
र्ावड्ाचं्या सादरीकरिातील प्रवप्रवधता आप्रि थोडीबह त भव्यता प्रिस्ती जार्रात प्रदसत नाही. प्रहन्दू 
र्ावडा जार्रात येिारी वरे्वरे्र्ळी पाते्र - प्रनखिदार, पारपती, र्राशरे, त रमटी, तेंडली, म्हार, म्हारीि, 
मामा-भािो, प्रभल्ल, प्रशपाय, र्वळी, घाडी इत्यादी - िेष घकासंमोर र्ाण्याच्या स रावर आप्रि वाद्याचं्या 
तालावर िवशे करून संवाद साधतात. रंर्ीत कपडे व कार्द यािंा वापर आप्रि सामाप्रजक संदभग हे या 
उभय जार्र िकारािें िम ख पैलू आहेत. प्रिस्ती जार्रात रंर्ीत कार्दािंा पोषाख केलेली दोन तीन पाते्र 
िेष घकासंामोर येऊन अनेक सामाप्रजक व कौट ंप्रबक संदभग असलेली र्ीते र्ाऊन नृत्ये सादर करतात. परंत  
हे फारि कमी जार्रातून प्रदसते. दशावतार काल्याच्या त लनेने र्ावडा जार्रात वापरली जािारी घ मट, 
शामेळ, दोब, म्हादंळे, िंाजं, कासंाळे इत्यादी लोकवादे्य या नायिकारािी िािीनता दाखप्रवल्यास समथग 
आहेत. वषातील एका ठराप्रवक प्रदवशी जार्राच्या माडंावर हा जार्रि ियोर् रात्रभर िालतो. माडं म्हिजे 
लोकनृत्ये, संर्ीत नाय सादरीकरिासाठी राखून ठेवलेली पप्रवत्र अशी पारंपाप्ररक जार्ा अथवा स्थळ. या 
स्थळावरून प्रवप्रधपूवगक कलािकारिा िारंभ होतो आप्रि शवेटी सादरीकरिािे समापन देखील याि 
माडंावर प्रवधीपूवगक होते. 

 
वैणशष्ट्यपूिभ रनमाल 

 
रनमाले हा देखील र्ोव्यातील आिखी एक िािीन लोकनाय िकार. वार्मषक उत्सवाच्या 

प्रनप्रमत्ताने तो सत्तरी, सारें् आप्रि या उभय ताल क्यानंा लार्नू असलेल्या कनाटक राज्याच्या सीमेवरील 
िदेशात रात्रभर सादर केला जातो. यात नमन, जत आप्रि धोंर्ा असे तीन भार् असतात. स्थलदैवतानंा व 
ग्रामदैवतानंा नमस्कार करण्यािी कृती नमन या स रूवातीच्या र्ानिकारात होते. र्ावातील र्ावकरी 
माडंावर एका रारें्त उभे राहून ढोल व िंाजं अथवा कासाळ्याचं्या तालावर नमन सादर करतात. लयबद्ध 
पावले आपली रारं् धरून असतात. त्यानंतर जत म्हिजे र्ीतकथा स रू होते. यात िाम ख्याने रामायि 
आप्रि अन्य कृषी जीवनातील िसंर्ािे प्रित्रि केलेले असते. ही र्ीतकथा िालू असताना अधून-मधून वरे्ळे 
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िवशे सादर केले जातात. म ख्य कथानकाशी कोिताही संबधं नसलेले हे िसंर् बह तेक कौट ंप्रबक व 
सामाप्रजक संदभािे असतात. मात्र र्ीत आप्रि नृत्य याचं्या माध्यमातून ते सादर केले जातात. त्याला धोंर् 
(ढोंर्) असे म्हितात. (अनेकविन धोंर्ा) स्त्रीवषेभषेूतील व प रूष वषेभषेूतील एक असे बह तेक दोन प रूष 
कलाकार ही धोंर्ा सादर करतात. अथात प्रवप्रवधता आिण्यासाठी पात्रािंी संख्या, प्रवषय, वषे, आभषूिे 
यात बदल केला जातो. एखाद्या धोंर्ािा िवशे संपला की, मूळ कथासूत्र पकडून र्ीतकथा िालू राहते. या 
र्ीतकथेला साजेशी पाते्रही अधून मधून नािप्रवली जातात. रामकथा िालू असताना हन मंतािे उड्डाि 
यासारखे िसंर् आवजूगन दाखप्रवले जातात. अप्रलकडे संपूिग रामकथाि सादर करण्याकडे कलाकारािंा 
कल प्रदसतो. रात्रभर िाललेले हे लोकनाय पहाटेच्या रामिहरी संपते आप्रि स्थलदैवताला र्ाऱ्हािे 
घालून कलाकार आपापल्या घरािी वाट िालतात. या नायात वापरला जािारा मानवी पडदा व तो 
बाजूला सारून िवशे करिारी पाते्र हे वैप्रशष्ट्य आजच्या िायोप्रर्क रंर्भमूीिे आप्रदम रूप म्हिता येईल. 

 
लळीत या िकारात उत्सव िसंर्ी प्रवप्रवध पाते्र नािप्रवण्यािी िथा र्ोव्यात होती. आता फक्त 

दत्तजयतंीच्या उत्सवात साखळी येथील दत्तमपं्रदरात लळीत हा िकार िालतो. तेवढीि काय ती परंपरा 
आपल्याला सारं्ता येण्यासारखी आहे. या सवग लोकनायािंी काही वैप्रशष्ट्ये आपिाला िाम ख्याने सारं्ता 
येतील. ती म्हिजे सवग लोकनाये ही र्ावच्या माडंावर अथवा ग्रामदैवताच्या मंप्रदर िाकारात परंपरेने 
सादर केली जातात. यातील सवग पाते्र प रूष वठप्रवतात. सूत्रधारािी पद्धत सवग लोकनायात आहे व 
त्याला वरे्वरे्ळी नाव ेआहेत. उदा. जार्र, पेरिी, माडेंली, माडंकार, नाईक, सूत्रधार, हप्ररदास इ. सवग 
लोकनायानंा संर्ीत व नृत्यािी जोड आहे. संवाद आप्रि मूकाप्रभनय यािंी रेलिेल त्यात असते. प्रवनोद, 
व्यंर् आप्रि प्रवडंबन हा या कलािकारिा स्थायी भाव आहे. त्याम ळे प्रवदूषकासारख्या एखाद्या पात्रािी 
योजना यात असते. सपूंिग र्ाविा एक अप्रनवायग प्रवधी म्हिून या िकाराचं्या सादरीकरिाकडे समाज 
पाहतो. त्याम ळे बह तेक मंप्रदरातून अथवा कोम नीदाद या ग्रामसंस्थाकडून या कलासादरीकरिासाठी 
नाममात्र का असेना पि खिािी तरतूद केलेली असते. 

 
णस्त्रयाचंा लोकणप्रय धालो उत्सव 

 
र्ोव्यातील धालो आप्रि प्रशर्मो हे दोन लोकोत्सव लोकनृत्य व संर्ीताच्या संदभात अत्यंत 

महत्वािे आहेत. धालो हा उत्सव फक्त प्रस्त्रयािंा तर प्रशर्मो हा प रूषािा उत्सव होय. धालो उत्सवामध्ये 
प्रस्त्रयाचं्या कलाअप्रभव्यक्तीिी जी नानाप्रवध रूपे प्रदसतात. त्याने अभ्यासकाला थक्क व्हायला होते. भदेूवता 
व मातृदेवतेिा पूजाप्रवधी म्हिून धालो उत्सव साजरा केला जातो. धालोच्या पारंपाप्ररक माडंावर मातीिे 
त ळशी वृदंावन तयार करून माडं शिेाने सारवनू पाि, सात, नऊ अथवा अकरा प्रदवसापयंत िादंण्या रात्री 
र्ावाच्या वाड्ा-वाड्ावरील प्रस्त्रया एकत्र येऊन खेळ खेळतात. र्ोव्याच्या दप्रष घिेकडील कोिकोि 
ताल क्यात प्रहन्दू क ळंबी जमातीच्या प्रस्त्रया वारूळाच्या मातीिा र्ोळा माडंावर थापून तो फ लानंी सजप्रवतात 
व त्यािी पूजा करण्याच्या उदे्दशाने तीन आठवडेपयंत त्या मातीच्या र्ोळ्याभोवती अथवा समोर फेर धरून 
र्ािी म्हितात व नाना िकारिे खेळ व फ र्ड्ा खेळतात. दर पाि रात्रीनंतर वारूळाच्या मातीिी भर त्या 
र्ोळ्याला देण्यात येते. या उत्सावाला क ळंबी प्रस्त्रया प्रधल्लो अथवा प्रधनलो असे म्हितात. याि आप्रदम 
उत्सवािे धालो हे अलीकडील िर्त रूप असाव ेअसे वाटते. कारि धालो उत्सवात देखील मातीिा र्ोळा 
ठेवनू, तो सजवनू, फेर धरून नृत्य व फ र्ड्ा खेळण्यािी िथा आहे. या िसंर्ी म्हटली जािारी र्ािी 
स्थलदेवता, ग्रामदेवता,प्रनसर्गदेवता यानंा उदे्दशनू असतात. प्रधल्लो आप्रश्वन - कार्मतक मप्रहन्यात साजरा 
करतात तर धालो उत्सव पौष-माघ मप्रहन्यात सपंन्न होतो. धालोतील र्ाण्यातून एकवीस रंभािंा उल्लखे 
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सापडतो. त्यातील काही रंभािी नाव े त ळसायेवतं, िक्रयेवतं, ओंवळायेवतं, स रंर्ायेवतं, शकेरायेवतं, 
क कमायेवतं अशी आहेत. झकबह ना स वाप्रसनीच्या सौभानयलंकाराशी संबपं्रधत अशी ही नाव ेम्हिता येतील. 
धालो नृत्यािी स रवात संथ र्तीने म्हिल्या जािाऱ्या नमनाच्या र्ीताने होते. दोन रारं्ा समोरासमोर उभ्या 
राहून र्ीत र्ात मारे्प ढे होत असतात. काही वळेांनंतर र्ोलाकार नृत्ये स रू होतात. त्यात फ र्ड्ािें 
िकारही असतात. प्रशवाय झपर्ळी, नवरा-नवरी, सावज, खापं ल्लें, म्हारम्मा, अशी अनेक सोंरे्ही यात 
आिली जातात. मात्र या सवग नृत्य सोंर्ािा क्रम परंपरेने ठरप्रवलेला असून तो बह धा बदलण्यािे धाडस 
दैवी अवकृपेच्या भीतीने कोिी करीत नाही. काही नृत्यात प्रवधवा भार् घेत नाहीत. माप्रसक पाळीतील, 
अशौि प्रस्त्रया, दारूड्ा अशा प्रस्त्रयानंा माडंावर िप्रतबधं असतो. नृत्ये सपंल्यावर काही प्रस्त्रयाचं्या अंर्ात 
येते. त्याना रंभा असे संबोधतात. या सवग रंभा आपल्या बाधंवालंा (भाऊ) भेटण्यासाठी प्रवलाप करतात. 
असा काहीसा देखावा माडंावर प्रदसतो. त्यानंतर ठराप्रवक क ट ंबातील एक प रूष माडंावर येऊन रंभावर 
पािी झशपडून त्यानंा ‘दशगन’ देतो. त्यानंतर रंभाच्या अरं्ातील सिंार संपतो. उत्सव समाप्तीच्या प्रदवशी 
‘सावज मारण्यािा’ प्रवधी माडंावर होतो. त्यानंतर शिेािे पािी माडंावर झशपडून धालो उत्सवािी समाप्ती 
होते. र्ावातील मूलबाळ नसलेल्या स्त्रीसाठी या माडंावर काही प्रवधी असतात. अपत्य िाप्तीसाठी या स्त्रीने 
ओलेत्या कपड्ानंी माडं सारवावा लार्तो. प्रशवाय अन्य द य्यम असे तात्काप्रलक प्रवधी असतात. 
धालोपाठोपाठ फ र्डी हा र्ोव्यातील प्रस्त्रयािंा महत्त्वािा लोकनृत्यिकार. यात िेंमाडो, कळशीफ र्डी, 
म्हिजे घार्र फ ं कून सादर करावयािी फ र्डी असे वरे्वरे्ळे िकार आहेत. र्िेश ित थी सारख्या उत्सव 
िसंर्ी प्रस्त्रया मोठ्या उत्साहात फ र्ड्ा घालतात. 

 
वारूळाच्या मातीच्या र्ोळ्याला जरी प्रधल्लो म्हित असले तरी धालो या शब्दािा अथग िं लिे असा 

आहे. कोकिीत धोलप म्हिजे िं लिे अथवा ड लिे. म ंडारी भाषेत ‘धालं्य-धाल्य’ यािा अथग मारे् प ढे 
हळ वार ड लिे अथवा िं लिे. ही िं लण्यािी प्रक्रया धालोनृत्यात अपप्ररहायगपिे प्रदसते. फक्त प्रस्त्रयािंा व 
क माप्ररकािंा सहभार् हे या उत्सवािे िम ख वैप्रशष्ट्य म्हिता येईल. र्ोमंतकीय प्रहन्दू समाजातील ब्राह्मि 
वर्ाव्यप्रतप्ररक्त सवग वर्ातील व प्रवशषेतः कष्टकरी व कृषी व्यवसायाशी प्रनर्डीत सवग जमातीमधील प्रस्त्रया 
यात सहभार्ी होतात. प्रस्त्रयाचं्या अंतरंर्ातील आंतरिप्रक्रयेिी देवाि-घेवाि माडंावरील र्ीते आप्रि 
नृत्याप्रभनयािारे होते. एकवीस रंभा, त्यािंा एक भाऊ (बाधंव), तसेि अपत्यहीन स्त्रीसाठी असलेले प्रवधी 
यािंा थेट संदभग प सवनप्रवधीशी येतो. भमूातेच्या अिाट िसवशक्तीिी आराधना या लोकनृत्याच्या म ळाशी 
प्रदसते. त्याम ळे धालो नृत्योत्सव केवळ प्रस्त्रयाचं्या अप्रभव्यक्तीस वाप्रहलेला आप्रि प रूषानंा सामील होण्यास 
मज्जाव करिारा असा लोकोत्सव म्हिता येईल. 

 
पुरूिाचंा लोकोत्सव णशगमो 
 

र्ोव्यािा प्रशर्मोत्सव हा महाराष्ट्रातील प्रशमनयासारखा उत्सव. परंत  र्ोव्यात याला प्रशर्मो 
म्हितात. हेमिदं्राच्या ‘देशीनाममाले’त प्रशप्रशर ऋत ंच्या नंतर येिारा एक लोकउत्सव स प्रर्म्मअ होय. ते 
‘स ग्रीष्ट्मक’ या ससं्कृत नावािे तद भव रूप आहे. र्ोव्यातील प्रशर्मो हा शब्द स ग्रीष्ट्मक-स प्रर्म्मअ-स प्रर्म्म-
प्रशर्मो या क्रमाने आला आहे. असे जेष्ठ अभ्यासक ढेरे यानंी दाखवनू प्रदले आहे. हा उत्सव होळीपौर्मिमेच्या 
आसपास िालतो. होळीपौर्मिमेला येथे ‘प्रशर्मो प नव’ म्हितात. काही प्रठकािी प्रशर्मो फाल्र् न श द्ध 
नवमीपासून पौर्मिमेपयंत िालतो. तर काही प्रठकािी होळीपौर्मिमेच्या प्रदवशी स रूवात िंाल्यावर पाि, 
सात, नऊ, प्रदवसपयंत र्ावा-र्ावात प्रशर्मो िालतो. ध मट, शामेळ, जोडशामेळ, ढोल, घूम, ताश,े 
कासाळी, िंाजंा, किो बाकंो, झशर्, जघाट इत्यादी वाद्यािंा वापर या उत्सवात मोठ्या िमािात होतो. 
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प्रहन्दू वस्ती असलेल्या ित्येक र्ावातून लोकनतगकािें ‘मेळ’ प्रनघतात. मेळ म्हिजे नतगकािंा जथा. फ ले, 
पाने, रंर्ीबेरंर्ी पारंपाप्ररक कपडे, आभषूिे यानंी सजलेले खेळर्डे (नतगक) वरे्वरे्ळी लोकनृत्ये सादर 
करण्यासाठी र्ावातून प्रफरत असतात. ित्येक घरासमोरील अंर्िात माडंव उभारलेला असतो. त्या 
माडंवात महाभारत, रामायि यािें तसेि अन्य सामाप्रजक, कौट ंप्रबक संदभािी लोकर्ीते र्ात हे नतगक नृत्ये 
सादर करतात. त्यात वीरामेंळ, तोिया मेळ, िौरंर्, तालर्डी, ताळे, मोरूलो, र्ोफ, जत, आरत असे 
नानाप्रवध िकार असतात. मात्र अशा लोकनृत्यािंी स रवात माडंावरून अथवा ग्रामदैवताचं्या मंप्रदर 
िाकारातून होते. अंत्रजू अथवा फोंडा महालातील अनेक र्ावातून रोमट हे लोकनृत्य सादर करिारे मेळ 
आहेत. अशा ित्येक मेळातील कलाकारािंी सखं्या शभंरापासून हजारापयंत असते. र्ाव जेवढा मोठा तेवढे 
कलाकार जास्त. या रोमटा मेळात रिवाद्यािंी साथ आप्रि ग्रामदेवताच्या मंप्रदरापयंत प्रमरवि कीने जायिे 
हा महत्वािा उपक्रम असतो. या प्रमरवि कीत पारंपाप्ररक तोरिे, अब्दाप्रर्ऱ्या, र् ढ्या, पताका, फ रे्, 
सूयगपान, िपऱ्या इत्यादीिा समावशे असतो. 

 
लोकनृत्याचे अनोखे दशभन 

 
उत्तर र्ोव्यािी प्रशर्म्याप्रनप्रमत्त प्रनघिाऱ्या रोमटातून राधाकृष्ट्ि यािंी नृत्ये सादर केली जातात. 

घोडेमोडिीसारखी लोकनृत्ये मोठ्या प्रमरवि कीने सादर केली जातात. र्ावातील देवालयाशी संबधंीत असे 
दोन, िार झकवा आठ घोड्ािें लाकडी म खवटे सजवलेल्या ताटीला बाधंतात व ती ताटी नतगकाच्या 
कंबरेला अडकप्रवली जाते. एका हातात घोड्ािा लर्ाम आप्रि द सऱ्या हातात नंर्ी तलवार घेऊन हे 
‘घोडेस्वार’ वाद्याचं्या तालावर प्रमरवि कीने र्ावच्या वशेीपयंत सिंार करतात व मंप्रदरात आल्यावर नृत्य 
समाप्त होते. रोमटातील करवली, सती अथवा देव यासाठी र्ोव्यातील प्रडिोली सत्तरी आप्रि पेडिे महाल 
िप्रसद्ध आहेत. स मारे दहा वष े वयािी दोन म ले प्रनवडून त्यानंा ल र्डे-िोळी नेसवनू सती व धेडी 
बनप्रवतात. त्यानंा र्ावकरी आपल्या खादं्यावर उिलून घेतात व रिवाद्याचं्या तालावर र्ावातील ित्येक 
घरात जातात. तेथे सती-धेडी यािंी स वाप्रसनींकडून ओटी भरली जाते. अन्य र्ायक व वादक बाहेर 
अंर्िात सतीिी र्ानकथा आरतीच्या रुपात म्हित असतात. त्या र्ायनास सकारत असे म्हितात. 
सतीच्या कतृगत्त्वािे विगन करिारी र्ानकथा या प्रमरवि कीच्या काही टप्प्यावंर संपते. काही वळेा 
श्राविबाळाच्या अथवा रामायि - महाभारतातील अन्य कथावंर आधारलेली र्ीतेही सादर केली जातात. 
शवेटी मपं्रदर अथवा माडंाच्या शजेारी पेटवलेल्या आर्ीतून या सतींना पार केले जाते; तर काही प्रठकािी 
‘इंर्ळ्यािें न्हाि’ (जळत्या इरं्ळ्यािी आंघोळ) घातले जाते. 

 
असाि आर्ीशी संबंध असलेला आिखी एक लोकनृत्यिकार म्हिजे वीरभद्र. वीरभद्रािी 

उत्पत्तीि म ळी आर्ीशी संबपं्रधत आहे. फोंडा, साखळी व सारें् भार्ात वरे्वरे्ळ्या उत्सवात हा वीरभद्र 
साजरा केला जातो. कनाटकाच्या यष घर्ानातील एखाद्या पात्रासारखा या वीरभद्रािा वषे रंर्प्रवला जातो. 
दोन्ही हातात दोन तलवारी व सोबतीला वीरश्रीपूिग वाद्यसंर्ीत असते. यातील सवंादािे शब्द हे कन्नड 
भाषेतील आहेत. यािे सबंोधन ‘वीरभद्रअण्िा’ असे करण्यात येते ‘कैलासवळरे् वीरान वीर महावीर - 
वीरभद्रअण्िा’ अशा िकारिे संबोधन या िकारात िालते. या कलािकारािी परंपरा कनाटकातून र्ोव्यात 
आली हे स स्पष्ट आहे. र्ोव्यातील बह तेक कलािकार आप्रि प्रशल्पकला यावंर कनाटकािा िभाव िाम ख्याने 
प्रदसतो. कारि र्ोव्यावर राज्य करिाऱ्या बह तेक राजवटी या दप्रष घि भारतीय होत्या व त्यात 
कनाटकातील राजवटींिा िाम ख्याने भरिा होता. आजिे िादंर हे र्ाव म्हिजे कदंब राज्यकत्येिी एके 
काळिी राजधानी - िंद्रपूर. येथून कदंबानी सपूंिग र्ोवा िातंािा राज्यकारभार िालप्रवला. पोत गर्ीजानंी 
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सवगिथम काबीज केलेल्या सासष्टी िातंात हे र्ाव येत असल्याने येथील ९५ टके्क लोकवस्ती प्रिस्ती आहे. 
परंत  आजही येथे कार्मनव्हल उत्सवाच्या नंतर ‘म सळा ं खेळ’ हा नृत्यिकार प्रिस्ती लोक प्रहन्दू पद्धतीने 
सादर करतात. प्रहन्दू देवदेवतािंी र्ीते र्ात धोतर, प्रजदी, उपरिे, म ंडासे, कमरपट्टा बाधूंन, हातात 
म सळासारखी लाबं काठी घेऊन हे नतगक घ मट व िंीज या वाद्यसाथीने नृत्य सादर करतात. दोन प्रदवस हे 
नृत्य र्ावच्या दोन भार्ात िालते. कदंबानंी प्रमळप्रवलेल्या प्रवजयाप्रित्यथग हे नृत्य केले जाते असे सारं्तात. 
मात्र र्ीतातील प्रशव आप्रि द र्ा यािें उल्लखे अत्यंत स्पष्ट आहेत. सासष्टी ताल क्यातील आले, राय, 
िंद्रावाडो इत्यादी प्रठकािी प्रिस्ती र्ावडे ‘तोिया ंमेळ’ सादर करतात. कृष्ट्िािी र्ीते र्ाऊन सादर केला 
जािारा हा नृत्यिकार देखील नामशषे होण्याच्या मार्ावर आहे. केपे ताल क्यातील अवडेे र्ावातील प्रिस्ती 
र्ावडा प्रस्त्रयादेखील मूळ धालोनृत्यािा िकार अजूनही वार्मषकोत्सवात सादर करताना प्रदसतात. इंत्र ज या 
प्रशर्मोसदृष्ट्य प्रिस्ती उत्सवात वरे्वरे्ळी र्ीते र्ात प्रवप्रवध सोंरे् नािप्रवली जातात आप्रि प्रवप्रशष्ट िकारिी 
पाढंऱ्या रंर्ािी भ कटी कार्दी प ड्ातून लोकाचं्या अंर्ावर फेकली जाते, त्याला कोकाती असे म्हितात. 

 
प्रवरामे या िकारात ग्रामदैवतािा ‘अवतार’ घेतलेला प रुष र्ावात प्रमरवि कीने प्रफरतो व ित्येक 

अंर्िात भर्ताच्या तलवारी पजगळण्याबरोबर आपले दशगन देतो. त्यानंतर र्ावातील अन्य मेळ अंर्िात 
नाि सादर करण्यासाठी येतात. तािया ं मेळ व तालर्डी या िकारात नतगक हातात लाकडी तोियो 
(प्रटपरी) घेऊन र्ीताचं्या तालावर नृत्य सादर करतात. ‘मोरुलो’ या िकारात नतगक मय रनृत्यािा अप्रभनय 
करतात. ‘र्ोफ’ नृत्यात अंर्िातील माडंवाला बाधंलेल्या वरे्वेर्ळ्या दोऱ्यािंी स रेख वीि तयार करिे व 
सोडप्रविे हे िाम ख्याने केले जाते. िौरंर् िकारात प्रटपऱ्यािंा नाि सादर करताना एखादी र्ीतकथा 
सापं्रर्तली जाते व शवेटी द्र तर्तीने नृत्य सादर करुन आकग्स्मतप्ररत्या थाबंप्रवले जाते. या शवेटच्या 
नृत्याला ‘ताळो’ असे म्हितात. मेळ अंर्िात नाित असताना घरातील िम ख स्त्री नतगकाला आरती 
ओवाळते व त्याच्या हातात स प दग करते. ती आरती घेऊन मेळातील नतगक नृत्य सादर करतात. या 
िकाराला ‘जत’ झकवा आरती असे म्हितात. प्रशवाय समईनृत्यासारखे कसरतीिे िकारही प्रशर्मोत्सवात 
िालतात. ही बह तेक लोकनृत्ये दप्रष घि र्ोव्यात िाम ख्याने सादर केली जातात. र्ोव्यातील धनर्र 
जमातीिे लोक प्रशर्मो व दसरा या उत्सवात ‘िपय’ नावािा लोकनृत्य िकार सादर करतात. प्रशवाय 
‘पोवा’ नावािे त्यािें एक प्रवधीनृत्यही िप्रसद्ध आहे. या नृत्यात पायघोळ सफेद कलाब तीिा िंर्ा घातलेले 
धनर्र डोक्याला पार्ोटे, हातात कडी, पायात वाक्या आप्रि काहींच्या पायातं घ ंर्रू, र्ळ्यात फ लाचं्या 
माळा, कपाळावर क ं कू, कानात बाळ्या घालून, र्ािी र्ात ‘होरबला’ िा जयघोष करत, नृत्य सादर 
करतात. साथीला ढोल, ताशा, िंाजं, कासंाळे, सूरपावंा अथवा कोंडपावा व कधीमधी नाकशरे ही वादे्य 
असतात. त्याचं्या प्रस्त्रया उत्सव िसंर्ी िेंमाडो व फ र्डी ही नृत्ये सादर करतात. 

 
णवणवध लोकसंगीत प्रकार 
 

लोकसंर्ीत िकारात स ंवारी - िंद्रावळ हा वाद्यिकार फार ज ना म्हिता येईल. घ मट, शामेळ व 
कासंाळे या वाद्याचं्या साथीने र्ीते र्ात वरे्वरे्ळ्या लयकारीिे दशगन घडप्रविारा लोकसंर्ीत िकार म्हिजे 
स ंवारी - िंद्रावळ होय. मंप्रदराचं्या िाकारात देवताचं्या मूतीिी प्रमरविूक प्रनघताना हे संर्ीत िािीन 
काळात सादर केले जात असे. देवाच्या प्रमरवि कीला स्वारी अथवा (कोकिीत) स ंवारी म्हितात. तेि नाव 
या वादन िकाराला देण्यात आले. कोितेही र्ीत नसताना वाजप्रवली जािारी मोनी िाल, त्यानंतर 
स वारी, िंद्रावळ, खािपद, फार्, असे प्रवप्रवध िकार यात क्रमाने येतात. काही प्रठकािाच्या स ंवारीत सनई, 
सूतग इत्यादी स्वरवाद्यािंी साथ देखील असते. अशा स्वरवाद्याचं्या साथीने िालिारा द सरा महत्त्वािा 
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संर्ीतिकार म्हिजे ‘नबत’ झकवा इशारत. मंप्रदराचं्या िाकारात ढोल, तासा, सनई, सूतग व कासंाळे या 
वाद्याचं्या साथीने सरं्ीत सादर केले जाते. त्याला नबत म्हितात. हीि वादे्य मपं्रदरातील वरे्वरे्ळ्या 
िकारच्या प्रवधींच्या वळेी वरे्वरे्ळ्या पद्धतीने वाजतात. त्याम ळे वरे्ळ्या िकारच्या सरं्ीतािी प्रनर्ममती होते. 
त्याम ळे नबत, स्वारी पेिे, िौघडे, रथ नािप्रविे, आरती, इत्यादी मपं्रदरात िालिारे प्रवधी वाद्य 
संर्ीतावरुन सहज ओळखता येतात. घ मट व शामेळ याचं्या साथीने सादर केल्या जािाऱ्या आरत्या हा 
देखील एक प्रवप्रशष्ट आप्रि लोकप्रिय संर्ीत िकार आहे. र्िेश ित थी, अनंत ित दगशी हे र्ावातून साजरे 
होिारे सि तसेि र्ावातील मपं्रदरातून होिाऱ्या आरतीिसंर्ी हे संर्ीत आवजूगन सादर केले जाते. 
‘र् ड ल्या-र्ीता’ं हा प्रहन्दू क ळंब्याच्या प रुषमंडळीकडून र् रुिादशीच्या प्रदवसात (भाद्रपद श . एकादशी 
िादशी) सादर केला जािारा र्ायनिकार. यात महाभारतातील कथािसंर् असला तरी सपूंिग कथा 
भीमाच्या व्यग्क्तमत्त्वाभोवती प्रफरते. शकेोटीभोवती बसून रात्रभर हे आप्रदम स्वरुपािे र्ायन िालते. म ख्य 
र्ायकाला सहर्ायक साथ देतात व ऐकिारा श्रोतृवृदं ते र्ायन उत्साहाने ऐकत असतो. ‘बनवड’ हा 
प्रपतृपूजेतील र्ायनिकार मृतात्म्याला बोलावण्यासाठी व त्यािी इच्या जािून घेण्यासाठी हे प्रवप्रधर्ायन 
केले जाते. कष्टकरी समाजामध्ये ही र्ायनिथा आहे. 

 
होवयो - लगनगीता ंआणि येसभ 

 
प्रववाहिसंर्ी म्हटले जािारी लोकर्ीते व त्यािें स रेल र्ायन हे र्ोव्यातील काही जमातींमध्ये 

मंत्रोच्चारिाएवढे पप्रवत्र मानले जाते. संपूिग प्रववाहप्रवधीसाठी वरे्वरे्ळी र्ािी र्ायली जातात. प्रहन्दू आप्रि 
प्रिस्ती या उभय समाजातही प्रववाह र्ीते म्हिण्यािी िथा आहे. झहदूमध्ये त्यानंा ‘लर्नर्ीता’ अथा होवयो 
(ओव्या) असे म्हितात. तर प्रििन समाजात त्यानंा ‘येसग’ असे म्हितात. प्रवधींच्या तपशीलात काही 
म लभतू फरक असल्याने र्ीतात देखील हे फरक जािवतात. उदाहरि द्यावयािे िंाल्यास झहदू र्ीतात 
नवरा-नवरीला हळदीिे तेल लावले जाते. त्याला ‘तेल िड्ात’ असे म्हटले जाते. तर प्रिस्ती र्ीतात 
याप्रठकािी ‘नाल्ला रोस ’ असा उल्लेख सापडतो. परंत  ढोबळ मानाने बरेिसे प्रवधी समान आहेत. 

 
माडंो धुतपद कांतारां 

 
प्रिस्ती समाजातील लोकर्ीते केवळ प्रववाहातील र्ीताप रतीि मयाप्रदत नाहीत. त्यात माडंो, 

ध लपद, कातंार, कॅरल, र्ायना असे वरे्वरे्ळे िकार आहेत. माडंो हा उच्चभ्र ूप्रिस्ती समाजातील लोकप्रिय 
िेमर्ीत अथवा प्रवरह र्ीतािा िकार संथ आप्रि प्रवलाप्रपकेच्या स्वरात हे र्ायन स रू होते व त्यािा शवेट 
ध लपद या द्र त र्तीच्या-र्ीताने होतो. या िसंर्ी काही जोडपी नृत्यही सादर करतात. मात्र हे ध लपद म ख्य 
माडंो र्ीताशी त्या र्ीताच्या आशयाशी संबधंीत नसते. साथ करण्यासाठी व्हायोप्रलन व घ मट ही वादे्य 
वापरतात. मात्र अप्रलकडे र्ीतार आप्रि ॲकोप्रडयन ही वादे्यही उपयोर्ात आितात. ही र्ीते एखाद्या 
कवीमनािा रिनाकता रितो. (स्टाप नोटेशन्स) व त्याला त्याच्या इच्येन सार संर्ीतयोजना करुन र्ीत 
सादर केले जाते. र्ीत-नृत्य सादर करताना जोडप्याने सादर करण्यािी िथा आहे. प्रस्त्रयािंा वषे हा 
ब्रम्हदेशी अथवा जपानी पद्धतीिा तर प रूष लाबं पटँ आप्रि टेलकोट वापरतात. नाताळर्ायनात र्ायली 
जािारी र्ीते, ििगमध्ये र्ायली जािारी िाथगनार्ीते आप्रि लादाइन्य अथवा लादीन िसंर्ी र्ायली जािारी 
प्रलटनी व प्रहम्स, प सावमध्ये र्ायली जािारी स्त तीर्ीते हे देखील लोकसंर्ीताच्या िकारात येतात. या सवग 
संर्ीत िकारािें एक वैप्रशष्ट्य ठळकपिे ध्यानात येते. ते म्हिजे या र्ीतािंा बाज आप्रि ठेवि जरी भारतीय 
असली तरी संर्ीतािा साज मात्र पािात्य आहे. माडंोपासून-कातंारापयंत आपल्याला ही र्ोष्ट िाम ख्याने 
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प्रदसते. जशी र्ोव्यात ढोलकी भजन अथवा अल्लाट भजन तसेि भजन, आरत्या, कीतगन या षे घत्रातील 
लोकपरंपरा आहे. तशीि परंपरा उशीरा का असेना पि प्रिस्ती संर्ीताला लाभली आप्रि आज पाि 
शतकानंतर देखील ती अबाप्रधतपिे प्रटकून आहे. कारि र्ोव्याच्या मातीत ते पूिगतः समरसून रे्ले आहे. 
मात्र र्ोव्याच्या लोकससं्कृतीिे प्रित्र र्ोव्या बाहेरील जनमािसात वेर्ळ्या पद्धतीने ठसले आहे. पयगटन 
संस्कृतीिा अप्रतरेक आप्रि सासं्कृप्रतक धोरिाच्या अभावािा तो द ष्ट्पप्ररिाम आहे, हे सहज ध्यानात येते. 
मात्र र्ोव्याच्या लोकपरंपरेत आप्रदम स्वरूपाच्या संर्ीत नृत्यापासून आध प्रनकतेिा िभाव धारि करिारी 
लोकनृत्ये आप्रि संर्ीत िकार प्रनप्रिति आढळतात. 

 
◈ ◈ ◈ 
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२०. सीमा प्रदेशातील लोकसाणहत्यात णदसिारा संस्कृतीसगंम 
 

- डॉ. तारा पराजंपे 
 

णवभाग पणहला 
 
पूवीच्या प्रनिंाम राज्यात नादेंड प्रजल्ह्यात असलेले आप्रि राज्य प नरगिनेनंतर (१९५६) तेलंर्िात 

रे्लेले क बेर या र्ावी मी लोकसाप्रहत्य सकंलन करण्यासाठी रे्ले होते. तेथे मला एका मप्रहलेने एक ओवी 
म्हिून दाखप्रवली. ती अशी - 

 
“आली-आली आप्रर्नर्ाडी, डब्बा डब्याला पोळी 
प्रकन्नी जाळून केले होळी, रिंाकार जमाण्यात” 

 
ओवी ऐकून मला असे वाटले की, “पोळी” आप्रि “होळी” यात वरे्ळे काही असिार नाही. पि पूिग प्रविार 
न करता ओवीकडे द लगष घ करिेही योनय नव्हे. म्हिनू मी “प्रकन्नी” या शब्दािा अथग प्रविारला. त्या 
मप्रहलानंी सापं्रर्तले की, क बेरपासून जवळि “प्रकन्नी पूळज” नावािे र्ाव आहे. ते रिंाकार जमान्यात 
जाळले होते आप्रि माझ्या डोक्यात एकदम िकाश पडला. या ओवीत तर एक ऐप्रतहाप्रसक घटना र् ंफलेली 
आहे. 
 

“प्रकन्नी” िे “प्रकन्नी” हे रूप तेलर्ू भाषेच्या शब्द अन नाप्रसकािे प्रित्व करण्याच्या पप्ररिामाम ळे 
िंाले. ‘रजाकार जमाना’ हा वाक् ििार प्रनिंाम राज्यातील १९४७ - ४८ मध्ये रिंाकाराचं्या काळात 
िंालेल्या अत्यािाराशंी संबधंीत आहे. त्याि काळाच्या स रवातीला म्हिजे जून १९४७ मध्ये नार्पूर आप्रि 
जबलपूरमध्ये जातीय दंर्ली िंाल्या होत्या. त्या दंर्लीिा फायदा घेऊन प्रनिंाम सरकारने त्या भार्ातील 
र्रीब म सलमानानंा प्रनिंाम राज्यात जप्रमनी देण्यािे आमीष दाखवनू बोलावनू घेतले. ते लोक मनमाड - 
कािीर् डा रेल्वनेे येत. त्यािंी राहण्यािी, खाण्याप्रपण्यािी सवग व्यवस्था प्रनिंाम सरकार तफे होत असे. 
ित्येक स्टेशनवर त्याचं्यासाठी पोळीभाजी देण्यािी व्यवस्था केली होती म्हिनू ‘डब्या डब्याला पोळी’ असे 
विगन आले आहे. हेि रिंाकार प ढे या प्रनमसरकारी सघंटनेत रे्ले आप्रि त्यानंी प्रहदंूवर अत्यािार केले. 
त्या घटनेिे विगन या ओवीत आहे. म्हिजे एकादृष्टीने हा लोकजीवनातून प्रनमाि िंालेला ऐप्रतहाप्रसक 
दस्तऐवजि आहे. 

 
इप्रतहास, भरू्ोल, िालीरीती, धार्ममक श्रद्धा व अंधश्रद्धा, देवदेवता आप्रि रुढी व परंपरा अशा 

अनेक र्ोष्टींिी विगने लोकसाप्रहत्यात आढळून येतात. ते ज्या मातीतून वर येते, त्या मातीच्या रस-रुप-
र्ंधाने ते नटलेले असते. हा मानवी जीवनािा रंर् म्हिजेि संस्कृती. श्री. ना. र्ो. कालेलकर म्हितात त्या 
िमािे एक “भाषा हे संस्कृतीिे एक अंर् आहे आप्रि भाषा स्वतःि संस्कृती वहनािे एक साधनही आहे.” 
दोन िदेशाचं्या सीमावती िदेशात दोन भाषा एकमेकींवर पप्ररिाम करतात आप्रि म्हिून या दोन भाषाचं्या 
परस्पर संबधंातून सीमा िदेशातील लोकभाषेिे एक वरे्ळेि रूप िकट होते. या भाषेतून जे लोकजीवन 
प्रदनदर्मशत होते त्यातून एका वरे्ळ्याि लोकससं्कृतीिे दशगन घडते. 
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या सीमािदेशािी सप्रवस्तर माप्रहती िंाल्यावािून येथल्या लोकसंस्कृतीिे रूप पारखता येिार 
नाही. हा सीमा िदेश म्हिजे मराठवाड्ािी पूवगसरहद्द. सासं्कृप्रतक दृष्ट्या हा िदेश अत्यंत वैप्रशष्ट्यपूिग 
बनलेला आहे. कारि या प्रठकािी महाराष्ट्र, आंध्र व कनाटक याचं्या सीमारेषा एकमेकीस भेटतात. 
इप्रतहासाने या िदेशाला शाप्रलवाहन, िाल क्य, यादव, बहामनी व प्रनिंाम याचं्या दीघग राजवटीत एकत्र 
नादंप्रवले आहे. प्रनिंामी राजवटीने येथील लोकजीवनावर म ग्स्लम संस्कृतीिा ठसा उमटवला आहे. या 
िदेशाच्या ईशान्य कोपऱ्यात घनदाट जंर्ले असल्याने तेथील आप्रदवासी र्ोंडाच्या संस्कृतीिाही धार्ा 
येथील लोकजीवनात प्रमसळलेला आहे. 

 
या िदेशात तेलंर्ि व मराठवाड्ािी फार मोठी सरहद्द एकमेकीजवळ असल्याने तेथील 

लोकजीवनात तेलर्  भाप्रषक व मराठी भाप्रषक या दोन्ही लोकानंी परस्परामध्ये देवाि घेवाि केलेली आहे. 
मराठी य रा-भारतीय भाषा र्टािी. तर तेलर्  भाप्रषक हे द्रप्रवड भाषा र्टािे. त्याम ळे दोघाचं्यामधील देवाि 
घेवािीला एक प्रवशषे अथग िाप्त िंालेला आहे. 

 
या िदेशात प्रभन्न भाप्रषकािंा संस्कृप्रतसंर्म साधला आहे असे म्हटल्याने भारताच्या 

एकससं्कृप्रतत्वाला बाधा येण्यािे काहीि कारि नाही. कारि भारत हा असा एक वैप्रशष्ट्यपूिग देश आहे 
की, येथे प्रवप्रवधतेत एकता नादंते आहे. या खंडिाय देशात अनेक वशं, धमग व भाषा यािें प्रमश्रि िंालेले 
आहे. वशं, धमग आप्रि भाषा हे असे िभावी संस्कृती घटक आहेत की, जर्ाच्या इप्रतहासात त्यापकैी 
एकेकाच्या पायावर ित्येक स्वतंत्र राष्ट्र प्रनमाि िंालेले आहे. भारतामध्ये मात्र हे सवग परस्परात प्रमसळून 
रे्ले आप्रि त्यामधून एक सवगसमावशेक संस्कृती प्रनमाि िंाली. या प्रवशाल संस्कृतीने सारा भारत ‘आसेत  
प्रहमािल’ एकराष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने बाधंलेला आहे. या संस्कृतीने न सत्या प्रवप्रवधि नव्हे, तर 
परस्परप्रवरोधी िवृत्तीही स्वःमध्ये समाप्रवष्ट करुन घेतल्या आहेत. या प्रतच्या सवगसमन्वयाच्या वैप्रशष्ट्यातूनि 
प्रतच्या िादेप्रशक संस्कृतीनी आकार घेतलेला आहे. 

 
भारतात अनेक भाप्रषक िदेश नादंत आहेत. ते सवगजन भारतात एक राष्ट्र व एका संस्कृतीिे 

मानिारे आहेत आप्रि वळेोवळेी ही भावना िदेश िदेशातून िर्ट केली रे्ली आहे. तरीपि त्या त्या िदेशािी 
स्वतःिी म्हिून एक वरे्ळी संस्कृती आहे. म्हिजेि भारतीय संस्कृतीिा आराखडा एक असला तरी 
िादेप्रशक संस्कृतीच्या रंर्रेषा प्रनराळ्या आहेत. समाजशास्त्रीय भाषेत सारं्ावयािे म्हिजे संस्कृतीिे भौप्रतक 
अंर् (अन्न, वस्त्र, प्रनवारा वर्रेै) व अभौप्रतक अंर् (धमगकल्पना; भाषा, कला, शासे्त्र, क ट ंबससं्था) ही दोन्ही 
अंरे् बऱ्याि िमािात ज्या भरू्ोलावर अवलंबनू असतात तो भरू्ोल या खंडिाय देशात ित्येक िदेशात 
प्रनराळा आहे. भाषा, धमगकल्पना, क ट ंबसंस्था व कला यासारख्या संस्कृतीच्या महत्वाच्या घटकातं 
िदेशािदेशातून फरक पडतो. म्हिून ित्येक भाप्रषक िदेशािी स्थूलमानाने भारतीय संस्कृतीत समाप्रवष्ट 
होऊ शकिारी, पि स्वतःच्या वैप्रशष्ट्याने वरे्ळी पडिारी अशी एक प्रनराळी ससं्कृती प्रनमाि िंालेली आहे. 
या िादेप्रशक ससं्कृतीमध्ये संस्कृतीिा एक घटक झकवा एखादे संस्कृतीलष घि वरे्ळे असते; तर त्या 
िदेशािी संस्कृती प्रनराळी आहे असे म्हिता आले नसते. पि िादेप्रशक संस्कृतीत भाषा, धमगकल्पना, 
क ट ंबससं्था वर्ैरे अनेक घटक व संस्कृतीिे भौप्रतक अंर् हे सवग वरे्ळे प्रदसतात. या सवेच्या सम च्चयाला 
‘संस्कृती’ अशीि शास्त्रीय संज्ञा असल्याने ‘महाराष्ट्रािी संस्कृती’ झकवा ‘आंध्र िदेशािी संस्कृती’ असे 
शब्दियोर् मी करीत आहे. 
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भारतातील कोित्याही िदेशाच्या संस्कृती बद्दल प्रलप्रहताना ती संस्कृती भारतीय संस्कृतीत 
अंतभ गत असली तरी ती भारतीय संस्कृतीहून प्रनराळी कशी आहे हे त्या प्रलप्रहिाऱ्याला प्रसध्द कराव ेलार्ते. 
‘आंध्रका समाप्रजक इप्रतहास’ प्रलप्रहिाऱ्या स खरम¹ िताप रेड्डी यानंी त्याचं्या प स्तकात असे नमूद केले आहे 
की, बारा वषापूवी आंध्र महासभा अप्रधवशेनात एक वाद प्रनमाि असा िंाला होता की, आंध्र देशािा वरे्ळा 
सामाप्रजक इप्रतहास प्रलप्रहण्यािी र्रजि काय? भारतीय संस्कृतीहून आधं्र संस्कृती प्रभन्न थोडीि आहे? 
त्यािे उत्तर देताना लेखकाने हाि म द्दा माडंलेला आहे की, “भारतीय संस्कृती जरी एक असली तरी 
ित्येक िदेशातील भाषा, प्रविार, कला, प्रशष घि, लोकर्ीत, व सामाप्रजक परंपरा वरे्ळ्या आहेत. म्हिनू 
ित्येक िदेशातील संस्कृती प्रनराळी आहे.” 

 
याि पध्दतीने मी येथे “महाराष्ट्रीयन झकवा आंध्र ससं्कृती” हे शब्दियोर् करीत आहे. िादेप्रशक 

संस्कृतीिी वैप्रशष्ट्ये समजून घेऊन त्याचं्यात परस्परात कोित्या स्वरूपािी देवाि-घेवाि िंालेली आहे, 
यािा अभ्यास केल्याने िदेशा-िदेशातील र्ैरसमज दूर होवनू राष्ट्रीय एकात्मता दृढ होण्यास मदति 
होिार आहे. कारि अनेक भाडंिािें व र्ैरसमजािे मूळ परस्परानंा समजून न घेिे असते. परस्परानंा 
समजून घेतल्याने आपोआपि जवळीक प्रनमाि होते. या िदेशात घडलेल्या संस्कृती संर्मािे स्वरूप 
समजून घेण्यासाठी केलेल्या अभ्यासात दोन्ही िदेशानंी परस्परानंा समजून घ्याव ेहे एक उप्रद्दष्ट आहे. 

 
संस्कृती र्महिजे काय? 

 
या िदेशातील ससं्कृतीसंर्मािे स्वरूप स्पष्टपिे ितीत होण्यासाठी िथम आपल्याला संस्कृती 

म्हिजे काय, प्रतिी अंर्ोपारें् व घटक कोिते आप्रि ते घटक कशावर अवलंबनू असतात यािा थोडक्यात 
प्रविार केला पाप्रहजे. 

 
संस्कृती म्हिजे काय? या िश्नािे उत्तर शोधायिे म्हिजे आजपयंतच्या समाजशास्त्रज्ञानंी 

संस्कृतीिा अभ्यास करून ससं्कृतीच्या ज्या प्रनरप्रनराळ्या व्याख्या केल्या आहेत त्या पहाव्या लार्तील. 
 
श्री. टायलार² यानंी केलेल्या संस्कृतीच्या व्याख्येत अप्रधक व्यापकता आहे. ते म्हितात, “संस्कृती 

म्हिजे ज्ञान, कला, नीतीप्रनयम, िालीरीती, श्रध्दा आप्रि मानवाने आत्मसात केलेल्या सवयी यािंा सम च्चय 
होय” डॉ. इरावतीबाई कवे³ यानंी केलेली ससं्कृतीिी व्याख्या स टस टीत आप्रि सवगसमावशेक आहे. त्या 
म्हितात “मन ष्ट्यप्रनर्ममत पदाथगमय आप्रि कल्पनामय जर् म्हिजे ससं्कृती” यािा अथग असा की, 
संस्कृतीमध्ये मािसािी हत्यारे-अवजारे, भाडंीक ं डी वर्ैरे वस्त रूप प्रनर्ममती, त्याने स्वान भवातून प्रनमाि 
केलेले वार्ि कीिे प्रनयम आप्रि त्याच्या मनावर पडलेल्या बाह्य अन भवाच्या ठशातून प्रनमाि िंालेली धमग, 
राज्य, शास्त्र, कला इत्यादी कल्पनामय सृष्टी यािंा समावशे होतो. म्हिनू डॉ. इरावतीबाई कवे यानंी 
केलेली ससं्कृतीिी व्याख्या स टसटीत असूनही सवगसमावशेक आहे. 

 
संस्कृतीची अंगे व घटक 
 

संस्कृतीिी म ख्य अंरे् दोन आहेत. एक भौप्रतक व द सरे अभौप्रतक. क्लाकग  प्रवजर⁴ या 
समाजशास्त्रज्ञाने जर्ातील प्रनरप्रनराळ्या ससं्कृतीिा अभ्यास करून ससं्कृतीिे नऊ मूलभतू घटक मानले 
आहेत. ते प ढील िमािे – 
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१) भौणतक घटक 
 

१) अन्न, २) वस्त्र, ३) प्रनवारा, ४) भाडंीक ं डी व अवजारे, ५) उद्योर्धंदे, ६) हत्यारे, ७) 
दळिवळिािी साधने इत्यादी. 

 
२) अभौणतक घटक 

 
१) भाषा व साप्रहत्य, २) कला, ३) धमगप्रवधी व प रािकथा, ४) शास्त्रीय शोध, ५) मालमत्ता व प्रतिे 

अप्रधकार या संबधंीच्या संस्था, ६) क ट ंबसंस्था, ७) सरकार, ८) समाजप्रनयंत्रिािी साधने-श्रध्दा, रूढी, 
िालीरीती, लोकमत. 

 
संस्कृतीिे भौप्रतक घटक िाम ख्याने भरू्ोलावर अवलंबून असतात. प्रवशषेतः प्रवकासाच्या िाथप्रमक 

अवस्थेत तर मन ष्ट्य पूिगपिे भरू्ोलावरि अवलंबनू असतो. म्हिून अन्न, वस्त्र, प्रनवारा, हत्यारे, अवजारे, 
भाडंीक ं डी, दळिवळिािी साधने आप्रि उद्योर्धंदे हे सवग घटक भरू्ोलावर अवलंबून असतात. तेलंर्ि 
आप्रि मराठवाड्ािा भरू्ोल प्रनराळा आहे आप्रि म्हिून या दोन प्रठकाििे भौप्रतक घटक प्रनराळे आहेत. 

 
महाराष्ट्र हा उत्तर व आंध्र प्रदेश हा दणिि भारतीय संस्कृतीचा प्रणतणनधी- 

 
महाराष्ट्र आप्रि आंध्र िदेशातील झकवा दोन्ही िदेशािें प्रवभार् असलेल्या मराठवाडा व तेलंर्िािी 

संस्कृती या संबधंीिा प्रविार करत असताना भरू्ोल वरे्ळा असण्यािा एक म द्दा तर आहेि, पि द सराही 
महत्वािा एक म द्दा आहे. आप्रि तो हा की, या दोन संस्कृती भारताच्या दोन प्रवभार्ाचं्या िाप्रतप्रनप्रधक आहेत. 
उत्तर भारत आप्रि दप्रष घि भारत याचं्या मधल्या पवगतरारं्ा आप्रि घनदाट अरण्ये याचं्याम ळे दप्रष घि भारतािे 
फार मोठ्या िमािात आयीकरि होऊ शकले नाही. दप्रष घि भारत हा वशं, भाषा, धमग, इत्यादींच्या दृष्टीने 
द्रप्रवड संस्कृतीिधानि राप्रहला. उत्तर भारतािमािे त्यािें “आयावतग” िंाले नाही. महाराष्ट्र आहे या 
आयावतािा म्हिजे उत्तर भारतािा िप्रतप्रनधी आप्रि मराठवाडा व तेलंर्िाच्या सीमारेषा ज्या प्रठकािी 
एकमेकासं भेटतात त्या िदेशात या दोन्ही संस्कृतीिा म्हिजे “आयगद्रप्रवड संस्कृतीिा संर्म आढळतो” 

 
आयग द्रप्रवड या संज्ञा अशा आहेत की, त्या वशंप्रनदशगक म्हिून वापरल्या रे्ल्याने त्यावर रिे माजली 

आहेत. भारतात इतक्या मोठ्या िमािात वशं प्रमश्रि िंालेले आहे की, आज प्रवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात 
वपं्रशक भेदाच्या भाषेत बोलण्यािे धाडस करिे कठीि आहे. या संज्ञा मी भाषा, र्टािे प्रनदशगक म्हिनू 
वापरीत आहे. डॉ. स प्रनप्रतक मार िटजी⁵ यािें असे मत आहे की, 

 
A Study of the racial or rather what may be called the “language culture………… must be 

the basis for understanding of Indian culture” 
 
महाराष्ट्र आप्रि आंध्र हे दोन्ही िदेश भारताच्या जवळ जवळ मध्यावर वसलेले आहेत. त्याम ळे 

दोन्ही िदेशातील. प्रविारवतंानंी असे म्हटले आहे की, हे िदेश म्हिजे आयग द्रप्रवड संस्कृतीच्या संर्मािे 
प ण्यषे घत्र आहे. 
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श्री. द. के. केळकर⁶ म्हितात, “आजच्या संस्कृतीतील म ख्य एकरुप िंालेले दोन िवाह म्हिजे 
श्वेतविग आयग आप्रि घनश्याम द्रप्रवड….. आजच्या झहदी संस्कृतीला आयगससं्कृती म्हिण्यापेष घा आयगद्रप्रवड 
संस्कृती म्हििे अप्रधक अन्वथगक ठरेल. आयगद्रप्रवड ससं्कृती संर्मावरील प ण्यषे घत्र आहे महाराष्ट्र.” 

 
डॉ. इरावतीबाई कवे यानंीही हाि प्रविार प्रनराळ्या शब्दातं माडंलेला आहे. महाराष्ट्राच्या 

वसाहतीकरिािा प्रविार करून प ढे त्या म्हितात की, “महाराष्ट्रात उत्तरेकडील व दप्रष घिेकडील 
संस्कृतीिा संघषग व संर्म िंालेला आढळतो” “महाराष्ट्रात भाप्रषक व एकंदर सवग सासं्कृप्रतक र्ोष्टीत 
द्रप्रवडािंा एक स्तर आहेि” अशी स्पष्ट कब ली श्री. ग्रामोपाध्ये⁷ या भाषाशास्त्रज्ञाने प्रदलेली आहे. 

 
आंध्र िदेशासंबधीही तेथील प्रविारवतं नेमके हेि बोलतात. तेलर्  “प्रवज्ञानसवगस्वम ” िे संपादक 

श्री. के. व्ही. लक्षमिरावरू⁸ म्हितात. 
 
“In this location, the Andhras have got a similiarity with the Maharashtra North and 

South met here……… 
 
The broad Sapta Godavari offered both of these people Sanskritic and Dravidian to 

live together, understand and unite into one people.” 
 
आंतरराष्ट्रीय कीतीिे थोर तत्वज्ञ डॉ. राधाकृष्ट्िन⁹ यानंी म्हटले आहे की, 
 
“We the Andhra’s, are the fortunately statuted in some respects. I firmaly believe that 

if any part of India is capable if developing an effective sense of unity it is Andhra”. 
 
“आंध्र संस्कृती” या नावािे प स्तक प्रलहून आंध्र िदेशािी भारतीयानंा ओळख करुन देिारे म . 

नरझसहािायग¹⁰ यानंी आंध्र ससं्कृतीबद्दल प ढील उद र्ार काढलेले आहे. “भारतीय सासं्कृप्रतक प्रवकासक्रम 
के इप्रतहास में प्रवशषेरुपसे दप्रष घि के सासं्कृप्रतक आंदोलनोंके इप्रतहास के आंध्र संस्कृप्रत का िम ख स्थान है 
। इसके िधान कारि है दप्रष घि मे आंध्र िदेशकी भौर्ोप्रलक मध्यग्स्थती तथा उसका ऐप्रतहाप्रसक महत्व ।” 
या प स्तकािे िकाशक दप्रष घि भारत झहदी ििार सभेिे त्यावळेिे अध्यष घ श्री. व्येंकट रामन यानंी या 
प स्तकाच्या िस्तावनेत असे म्हटले आहे की, “आधँ्र िदेश द्रप्रवड भखंूड दप्रष घिापथका राजिार है । आयग-
द्रप्रवड संस्कृप्रतयों और संस्कारोंके प्रवलय प्रवकास में आंध्र का योर्दान एक मध्यस्थ सेत स्थल का महत्व 
रखता है । आज भी आंध्र संस्कृती अपनी मौप्रलक द्रप्रवड संस्कृप्रत और समादृत आयग ससं्कृती दोनों की 
प्रिविेी संर्म है ।” तेलर्  लोकािंमािेि तेलर्  भाषा स द्धा आयग-द्रप्रवड साधंिारी आहे असे म्हटले जाते. 

 
Telugu language itself is considered a happy synthesis of the Dravidian and the Aryan 

Sanskrit language. 
 
मराठी भाषेवरही द्रप्रवडक लोत्पन्न भाषािंा बराि मोठा पप्ररिाम आहे. व ही भाषा आयग आप्रि द्रप्रवड 

व कोल वर्ैरे लोकाचं्या संस्कारापासून प्रनमाि िंालेली आहे असे श्री. आर. पी. िंदा¹¹ यािें मत आहे. 
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या िदेशात संस्कृतीसंर्म होण्याला जी कारिे घडली ती प ढील िमािे 
 

१) भौर्ोप्रलक दृष्ट्या प्रनकट साहियग 
२) एक इप्रतहास 
३) संकटकाळी परस्पराचं्या िदेशात स्थलातंर 
४) प्रमश्रप्रववाह 
५) धमगिसार 
६) व्यापार धंदा या प्रनप्रमत्त वैयग्क्तक आप्रि साम दाप्रयक स्थलातंर 
 

पप्रहले कारि म्हिजे भौर्ोप्रलक दृष्ट्या प्रनकट साहियग. तेलंर्ि आप्रि मराठवाडा भौर्ोप्रलक 
दृष्ट्या इतके जवळ जवळ बसलेले आहेत की, नादेंड प्रजल्ह्यातील देर्लूर र्ावापासून दोन मलैावंर आधं्र 
िदेशािी सरहद्द स रु होते. 

 
पूवीच्या प्रनजामी राजवटीत नादेंड, प्रनिंामाबाद व अप्रदलाबाद हे प्रजल्हे परस्पराचं्या इतके जवळ 

होते की, प्रजल्ह्याचं्या प नरगिना करीत असताना एका प्रजल्ह्यातील र्ाव े सहजपिे द सऱ्या प्रजल्ह्याशी 
जोडीत. त्याहीपूवी शहाजहानच्या काळात तेलंर्ि स भ्यािी राजधानी नादेंड शहरात होती. एवढी एकि 
र्ोष्ट उल्लपे्रखली तरी या िदेशाच्या प्रनकट साहियािी कल्पना येऊन जाते. आंध्रिदेश व महाराष्ट्राला 
दीघगकाल एका राजवटीत नादंण्यािा योर् लाभल्याम ळे त्याचं्यामध्ये अप्रधक जवळीक प्रनमाि िंाली. 

 
आंध्र व महाराष्ट्रािा सासं्कृप्रतक अन बधं साधण्यात धमगपंथ िसारािा एक मोठा वाटा आहे. 

“महाराष्ट्री असाव”े असा उपदेश करिाऱ्या महान भावािें मठ अप्रदलाबाद प्रजल्ह्यात देर्ाव व वालेर्ाव येथे 
आहेत. यािंी धमगभाषाि मराठी असल्याम ळे या मठातून वावरिारा प्रशष्ट्यसंिदाय तेलर् भाप्रषक असला तरी 
आरत्या, पदे वर्ैरे मराठीत म्हितो. प्रनिंामबाद येथील रामदासी मठात मराठी भाषेतील गं्रथसंपत्ती प्रमळते 
व येथेही सारा प्रशष्ट्य संिदाय मराठीतून उपासना करतो. या र्ादीवर समथगप्रशष्ट्य कल्यािस्वामीिी 
प्रशष्ट्यशाखा परंपरा िालप्रवते व यािे हजारो प्रशष्ट्य तेलर् भाप्रषक आहेत. प्रनिंामाबाद जवळ सारंर्पूर येथे 
समथेनी स्वहस्ते मारुतीिी िप्रतष्ठापना केली. व आपला संिदाय तेलंर्िात रुजवनू तेलरू् - मराठी 
भप्रषकािें ऐक्य साधले. 

 
संस्कृती िसाराच्या कारिामंध्ये वैयग्क्तक व साम दाप्रयक स्थलातंर हे एक फार मोठे कारि असते. 

व्यापार झकवा य द्धिसंर्ाच्या प्रनप्रमत्ताने काही जाती जमाती स्थलातंर करुन द सऱ्याच्या िदेशात जाऊन 
राहतात. आध्रं िदेशातून महाराष्ट्रात येऊन राप्रहलेल्या जाती मध्ये कोमटी, प्रतमाळी, वदे , कैकाडी, र्ौल्ल 
आप्रि पद्मशाळी या िम ख जाती आहेत. या उलट महाराष्ट्रातून आंध्र िदेशात जाऊन राप्रहलेल्या मराठी 
भाप्रषक जातीत प ढील जाती िम ख आहेत. अप्ररकापू, धानोज, क ं िीर्र, प्रतरोळे, ब डब डके,प्रवने्नकर, 
भवसार, ष घप्रत्रय व ‘आरे खाप्रटक’ या जातीनी स्थलातंर करताना अथाति आपल्या िदेशािी संस्कृती 
द सऱ्या िदेशात नेली. महाराष्ट्रात येऊन राप्रहलेल्या काही तेलर्ू भाप्रषक व्यक्तींनी महाराष्ट्राच्या प्रवकासास 
हातभार लावला आहे. म्हिनू त्यािंा प्रनदान उल्लखे तरी अत्यंत आवश्यक आहे. अशा व्यक्तींपैकी िम ख 
आहेत भवानीशकंर प्रनयोर्ी (म ळिे माप्रिराजू) वऱ्हाडिे स िप्रसध्द प ढारी माधवराव अिे (मूळिे 
अन्नमवार), राष्ट्रीय स्वयसेंवक संघािे संस्थापक डॉ. हेडरे्वार आप्रि महाराष्ट्रािे माजी म ख्यमंत्री श्री. 
कन्नमवार. आंध्र व महाराष्ट्रािे सख्य जोडण्यास कारिीभतू िंालेल्या सासं्कृप्रतक घटकामंध्ये देवदेवता व 
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व्रतवैकल्ये हा घटक सवगिम ख आहे. महाराष्ट्रात अनेकािें क लदैवत असलेली माहूरिी रेि का 
तेलंर्िातील “यल्लम्मा” आहे. आप्रि तेलंर्िातील ती “माहूर अम्मा” या नावाने ओळखली जाते. 
वरंर्लच्या काकतीय घराण्यािी ही क लदैवता. माहूरच्या या देवीच्या याते्रला येिाऱ्या तेलर्ू व मराठी 
भाप्रषक याप्रत्रकानंी र्दी करून परस्पर संबधं दृढ केले आहेत. ही रेि का माहूरहून दप्रष घि भारतात उतरत 
असताना प्रतने वाटेत ‘बोधन’ येथे प्रवसावा घेतल्यािी आख्याप्रयका आहे. त्यावरून देवी ही “प्रवसाई” या 
नावाने ओळखली जाते. प रािकाली बोधन हे नर्र “पौंप्रडण्यपूर” या नावाने िप्रसध्द होते. दप्रष घि भारतािे 
आयीकरि होत असताना पौंप्रडण्य ऋषीच्या नेतृत्वाखाली जे लोक दप्रष घिेत अश्मक मार्े उतरले ते येथे 
प्रवसावले होते. त्या ऋषीिे नाव या नर्राला प्रमळाले. बोधन येथे प्रनिंाम राज्यात स ध्दा पव्वाऱ्यािंी दप्तरे 
मोडीत होती आप्रि येथे मराठी भाप्रषक लोकािंी संख्या बरीि आहे. त्याम ळे बोधन आप्रि बोधनिी प्रवसाई 
यानंी आंध्र महाराष्ट्रािे सासं्कृप्रतक ऐक्य वाढप्रवण्यास मदत केली. आहे हेि कायग बासरच्या सरस्वतीनेही 
केले आहे. तेलंर्िािा सवात मोठा िभाव जािवतो तो पोिम्मा या ग्रामदेवतेच्या उपासनेम ळे. बारड, ह ंडा, 
थेरबन ही नादेंड प्रजल्ह्यातील तीन र्ाव े पोिम्मािी ठािी म्हिून िप्रसध्द असून या प्रजल्ह्यात ग्रामीि 
प्रवभार्ात या देवीिे फार महत्व आहे. क िाच्या घरी प्रववाहासारखे मंर्लकायग असेल तर िथम पोिम्मािी 
“आळंका” काढतात. “माांडर्वाच्या दारी आांबा ललबूचे गां पान पश्वहला की हीचा मान । देर्व माज पोचम्माचा” 
असे म्हिून पप्रहला दहीभातािा नैवैद्य प्रतला देतात. प्रतच्या या स्वरुपावरुन तेलर्ू “िौि टा” म्हिजे पोषि 
करिे वरुन ही पोषि करिारी पोिम्मा (पोसानी) असावी असे वाटते. ससं्कृत “प ष” धात लाही हे रुप 
जवळिे आहे. पोिम्मािे द सरे रूप आहे ‘मरीआईिे’. सवग महाराष्ट्रात खेड्ापाड्ातून या उग्र देवतेला 
शातं ठेवण्यासाठी र्ाडा काढिे, बळी देिे, प्रनदान नैवदे्य दाखप्रविे वर्ैरे िकार आवज गन केले जातात. 
दप्रष घि भारतातील देवकथातून “मरीअम्मा” ही (रेिूकेिा) यल्लमािा अधा भार् असल्याच्या आख्याप्रयका 
आहेत. 

 
तेल र् मध्ये ‘पोत्त ’ म्हिजे रेडा. रेड्ाला मारिारी ‘पोत्तम्मा’ (मप्रहषास रमर्मदनी.) 
 

णवभाग दुसरा 
 

सीमा िदेशातील लोकसाप्रहत्यातून लोककथा, म्हिी व वाक् ििार, पतीिे नाव घेण्यािे व इतर 
िकारिे उखािे आप्रि प्रस्त्रयानंी म्हिावयािे काहंी मंत्र यािें संकलन करण्यात आले आहे. 

 
संकप्रलत साप्रहत्यात सवेत जास्त भरिा देव देवताप्रवषयक कथा आप्रि र्ीतािंा आहे. रामायि, 

महाभारतातील कथावंर आधाप्ररत र्ीते, पंढरपूरिा प्रवठोबा, प्रतरुपतीिा बालाजी आप्रि माळेर्ाविा मल्हारी 
मातंड ही दैवते बरीि लोकप्रिय आहेत. याचं्या विगनात येथील लोकजीवनािे रंर् प्रमसळलेले आढळतात. 
उदा. प्रवठ्ठलावरिी एक ओवी प ढील िमािे आहे. 

 
जेव ूवाढीते रुक्मीना 
जेव मनता जेवनंा 

येड्ा लोकानला कळंना 
याला ‘रोजािा’ मप्रहना 
प्रवठ्ठल कोमयाला 
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प्रनिंामी राजवट आप्रि म सलमानािा सहवास म्हिून ‘रोजे’ आले आप्रि तेलंर्िातून मोठ्या 
िमािात आलेल्या कोमटी जमातीसाठी प्रवठ्ठल ‘कोमटी’ बनला. 

 
बालाजीिे विगन ‘तेलंर्ा राजा’ या संबोधनानेि केले जाते. 
 

आठा प्रदवसा प्रशक रवारी 
दह्याद धािी मोरी वाहे 
तेलंर्ा राजा नाहे 
देव बालाजी 

 
स्थाप्रनक देवदेवतामंध्ये म खेडिा ‘वीरभद्र’ आपं्रि मरं्नाळीिा ‘मशनेर’ ह्या प्रशवस्वरुप देवता 

वैप्रशष्ट्यपूिग आहेत. तेलंर्ि आप्रि मराठवाड्ाच्या संस्कृतीसंर्म व्यक्त करिारी माहूरिी रेि का 
(यल्लम्मा), थेरबन व बारडिी पोिम्मा, शतेात प प्रजली जािारी लक्षमीस्वरुप ‘र्ोत्यालम्मा, भ लाई झकवा 
हादनयािमािे प्रजच्यावर फेर धरुन र्ािी म्हटली जातात ती ‘बदकम्मा’ याचं्यावरिी र्ािी व दैवतकथा 
प्रवप ल िमािात प्रमळालेल्या आहेत. तेल र् िा मराठी भाषेवरिा िभाव लोककथा, म्हिी, उखािे आप्रि 
ग्रामनामे यातून प्रदसून येतो. 

 
या लेखात लोककथा, लोककथार्ीते व लोकर्ीते यामंधून या प्रवभार्ातील संस्कृतीसंर्मािे जे 

स्वरुप स्पष्ट होते; त्यािंा अर्दी थोडक्यात उल्लखे करुन नंतर म्हिी व उखािे वर्ैरेमधील काही उदाहरिे 
प्रदलेली आहेत. प्रवधीर्ीते झकवा प्रवप्रशष्ट िालीरीती यािंाही न सता केलेला आहे. 

 
िालीरीतीमध्ये वधूवरानंी प्रववाहसमयी परस्परावंर प्रजरे व र्ूळ उधळण्यािा झकवा म ह तगमेढ 

रोवण्यापूवी त्या खळनयात प्रजरे - रू्ळ घालण्यािी िाल तेलंर्िातून मराठवाड्ाने उिलली आहे. 
प्रस्त्रयाचं्या दार्दाप्रर्न्यात तेलंर्िात व मराठवाड्ाच्या सरहद्दीवर पोहिलेला लोकप्रिय दाप्रर्ना म्हिजे 
र्ेंया (तेलर् ू घरेलू). ग्रामीि प्रवभार्ातील मप्रहला आध प्रनक झरनजसारखा, लोंबिारा हा कानातील 
दाप्रर्ना मोठ्या हौसेने घालतात आप्रि एका उखाण्यातही कानातील या दाप्रर्न्यािे विगन आले आहे. उदा. 

 
“माडीवर जातो । लव लव पाहतो 
र्ेंया ब र्ड्ा हलतील काय । 

प ंडप्रलक पाटील बोलतील काय?” 
 

आंध्र आप्रि महाराष्ट्राच्या साप्रन्नध्यािा सवात मोठा पप्ररिाम भाषेवर िंालेला आहे. अथात हा 
पप्ररिाम दोन्हींच्या सरहद्द िदेशातील बोलभाषेवर व लोकसाप्रहत्यात आप्रधक मोठ्या िमािात आहे. 

 
िा. व. दा. क लकिी यानंी संपाप्रदत केलेले ‘डंर्वै -प राि’ म्हिजे दोन्ही भाषानंी परस्परामंध्ये 

केलेल्या देवािघेवािीिा एक नम नाि आहे. कारि ही कथा तेलर्ू यष घर्ानामंध्ये आहे. पि हे यष घर्ान 
मराठवाड्ाच्या सीमेलर्त असलेल्या तेलंर्ि भार्ाति फक्त ििप्रलत आहे. इतरत्र नाही. तसेि तेलर्  
पोवाड्ातही ‘म नर्रु मराठील  कथा’ हा पोवाडा महाराष्ट्रीय मािसावर प्रलप्रहलेला आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

लोकवाङ्मयातील काही कल्पनाबंध, कथावस्तू आप्रि रिनापद्धती यामध्ये सरप्रमसळ िंालेली 
प्रदसते. म ळाति लोकसाप्रहत्यातला हा भार् देशोदेशी प्रफरिारा असतो. त्याम ळे काही प्रवशषे अंतर्गत प राव े
प्रमळाले तरि मूळिा कल्पनाबधं कोित्या देशािा वा िदेशािा हे प्रसद्ध करता येते. मराठी भाषेत आलेल्या 
‘जायरािी’ नावाच्या कथार्ीतात आप्रि तेलर् मधील वालानार्म्माच्या कथेत प्रवलष घि साम्य आहे. ही कथा 
म ळातील कोित्या िदेशातील असावी हे अथाति अंतर्गत प राव्यावरुन ठरते. या कथेत जायरािीिा 
प तण्या आपल्या काकूला र्ोसाव्याच्या तडाख्यातून सोडवनू आिण्यासाठी आपले िाि धोक्यात घालतो 
असा उल्लखे आहे. तो मला अपप्ररप्रित वाटला. बालनार्म्माच्या कथेम ळे हे कोडे उलर्डले रे्ले. त्या कथेत 
जायरािीिा प तण्या म्हिजे प्रतच्या मोठ्या बप्रहिीिा म लर्ाि असतो. तेथे त्या सात सख्ख्या बप्रहिी सख्खा 
जावा असतात. काकूच्या िेमाने जीव धोक्यात घालायला तयार होण्यापेष घा मावशीसाठी जीव धोक्यात 
घालिे अप्रधक नैसर्मर्क आहे आप्रि जाव े एवजी मोठ्या बप्रहिीने आपल्या म लाला धाकया बप्रहिीच्या 
शोधाथग पाठप्रविे अप्रधक स्वाभाप्रवक आहे. त्या म लाला फ लमाळ्याने मदत करण्यािा कल्पनाबधंही अनेक 
तेलर्  कथातून आलेला आहे. या अतंर्गत प राव्यावरुन जायरािीिी कथा तेलर्  बालनार्म्माच्या कथेवरुन 
मराठीत आली असावी या प्रनिगयास पोहोिता येते. बालनार्म्माच्या कथेत प्रतला पळवनू नेिारा र्ोसावी 
‘मायाल मराठी’ म्हिजे मायावी रूपे घेिारा मराठी मािसू आहे. यािा अथग असा की, तेलंर्िात महाराष्ट्री 
मािसािा जादूप्रवदे्यशी संबधं जोडीत असावते. मराठी कथेत तो जोर्ी अथाति मराठी परंपरेन सार 
र्ोंडबंर्ालिा आहे. 

 
तेलर्  भाषेिे एक झहदी भाप्रषक अभ्यासक, भीमसेन प्रनमगल¹² यानंी एका तेलर्  लोकर्ीतािे मळू 

मराठी भाषेत असाव े असे जे म्हटले आहे ते अर्दी योनय आहे. मराठीतले हे ‘माहेरिे मूळ’ या नावाने 
ओळखले जािारे र्ािे बार्लािी भाषेत अप्रधक ठसकेबाज आहे. याि र्ाण्यािे पप्रिम महाराष्ट्र, प्रवदभग व 
मराठवाड्ात तेथील लोकभाषेिे पयाय सापडतात. या र्ाण्याच्या महाराष्ट्रात असिाऱ्या सावगप्रत्रकतेवरुन 
ते मूळिे महाराष्ट्रातले असाव ेहेि प्रसद्ध होते. मराठवाड्ाच्या पूवग सरहद्दीवर प्रमळिारी ‘दप्रहभातािे िंाड’ 
या नावािी कथाही तेल र् तूनि मराठीत आली असावी. या कथेमधला राजकन्येिे वाघाशी लनन होण्यािा 
कथाबधं मूळिा ‘प प्रलराजा’ या तप्रमळ कथेतला आहे. 

 
देवदेवता 

 
पोचर्ममा 
 

पोिम्मा ही मूळिी एक ग्रामदेवता आहे. 
 

ग्रामदेवताचंी वैणशष्ट्ये 
 
दैवतशास्त्रात ग्रामदेवता या अप्रधक िािीन आहेत आप्रि त्यािंी प्रनर्ममती कृप्रषदेवतापासून िंालेली 

आहे. या देवतािें िािीनत्व प ढील प्रवशषेावरुन प्रसद्ध होते. 
 

१) या देवतािें देऊळ बाधंलेले नसते. 
२) या देवताचं्या मूती नसतात. 
३) ग्रामदेवतानंा िाण्यािंा बळी लार्तो. 
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४) ग्रामदेवतािें प जारी ब्राम्हिेतर असतात. 
५) ग्रामदेवताचं्या प जाप्ररिी िािीन काळात प्रस्त्रया होत्या. त्यािंा सध्यािा अवशषे म्हिजे पोतराज. 
 
पोचर्ममा : रोग देवता 

 
पोिम्मालाि महाराष्ट्रात ‘मरीआई’ म्हितात. कारि ही दप्रष घि भारतातील कथेन सार यल्लम्मािा 

म्हिजे रेि केिा वध करुन प्रतिे प्रशर व धड वरे्वरे्ळे जोडले तेव्हा तोंडापासून (म्वारी (कानडी) म्हिजे 
तोंड) प्रनमाि िंालेली देवता ती मरीअम्मा, मरीआई ती रोर्देवता आहे. देवी, र्ोवर व महामारी (कॉलरा) 
प्रतच्याम ळे होतात. म्हिून प्रतिा र्ाडा काढिे वर्ैरे प्रवधी महाराष्ट्रातस द्धा सवगत्र आढळून येतात. 

 
पोचर्ममा संरिक देवता - स्वरुप बालग्रहाचे 

 
पोिम्मा ही अवधं्यत्त्व नष्ट करिारी व लहान म लािें संरष घि करिारी सटवाई सृष्टी सारखी देवता 

आहे. म्हिनू सटवाई. म लािें संरष घि करते आप्रि प्रतच्या कोपाम ळे म लािें बळीही पडतात अशी जी समजूत 
आहे; अर्दी तशीि समजूत “पोिम्मा” बद्दल आहे. इतकिं नव्हे तर “थेरबन” च्या सटवाईिी सटवाई व 
पोिम्मा ही दोनही नाव ेया प्रवभार्ात ििप्रलत आहेत. ज्या प्रस्त्रयानंा म ले होत नाहीत, त्या प्रहला पाळिे 
वाहण्यािा नवस करतात व नवस फेडताना प्रतला लाकडािी बाह ली आप्रि पाळिा वाहतात. प्रहच्या 
कृपािसादाने म ले िंाल्यािी समजूत खालील ओवीत व्यक्त िंालेली आहे. “आई माज्या पोिम्मािे/ भरते 
पूंजाने (केर) सापडले रत्नदाने बाळराज (“प्रहिी अवकृपा होऊ नये म्हिून बाळािी आई पोिम्माकडून 
आश्वासन मार्ून घेते. ती म्हिते पोिम्मा माजी माय/त जं माजं र् विन करी बाळाला जतन”) 

 
माहुरची रेिुका - एक मातृदेवता 

 
रेि कादेवीला तेलंर्ि आप्रि कनाटकात ‘यल्लमा’ या नावाने संबोप्रधतात. तेलंर्िात प्रतच्या माहूर 

प्रनवासािा उल्लखेही आढळतो. तेथे प्रतला “माहूरम्मा अक्कासानी” असे म्हितात. ही देवी वरंर्ळच्या 
काकतीया घराण्यािी क लदेवता होती. तेलंर्िात प्रतला ‘एकवीर काकतम्मा’ असेही म्हितात. 
भौर्ोप्रलकदृष्ट्या माहूर मराठवाड्ाच्या पूवग सरहद्दीवरील अननेय टोकावर घनदाट जंर्लाच्या मध्ये एका 
उंि टेकडीवर वसलेले आहे. येथे मराठवाडा आप्रि तेलंर्िाच्या सीमारेषा एकमेकीस भेटतात. त्याम ळे या 
देवीच्या याते्रकरंुमध्ये मराठी भाप्रषक आप्रि तेलर्  भाप्रषक याते्रकरंुिी र्दी असते आप्रि ते देवीवरील श्रदे्धने 
बाधंले रे्ल्याने परस्पर प्रजव्हाळ्याने एकमेकानंा भेटतात. यल्लमाला दप्रष घि महाराष्ट्रात येळम्मा (येल = 
सात = सप्तमातृका, एकवीरा परश राम हा एकि खरा वीरप त्र असलेला) व यमाई या नावानेही 
ओळखतात. 

 
याप्रशवाय माहूरर्ड प्रवदभाला जवळिा. त्याम ळे ही देवी मराठवाड्ालाही जोडिारी. अप्रदती ही 

देवमाता. प्रतिे रूप मातृदेवतेिेि. प रुषिधान वैप्रदक धमात मातृदेवतानंा र्ौिस्थान असले तरी अप्रदतीिे 
स्थान झहदू धमात अनन्यसाधारि मानले जाते. या अप्रदतीिा अवतार म्हिजेि रेि कामाता असे मानले 
जाते. रेि का म्हिजेि यल्लमा देवीसबंंधी माला म्हिजेि तेलंर्िातील महार जातीत प ढील कथा 
सापं्रर्तली जाते. या जातीिा मूळ प रुष आप्रदजंबू ऋषी त्याचं्या मंत्र िभावाने यल्लमा प्रनमाि िंाली. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ती वयात आल्यावर प्रतने आप्रदजंबनूा स्वतःिा स्वीकार करण्यािी प्रवनंती केली. ती त्यानंी 
नाकारली; पि प्रतला ‘संजीव’ नावािी एक म ळी देऊन ती म ळी मातंर्प्रर्रीवर रुजवायास सापं्रर्तली. ती 
रुजल्यावर प्रतच्यातून एक कोंबडा बाहेर पडला. यल्लमाने कोंबडीिे रुप घेतले आप्रि नंतर अंडी घातली. 
त्यातले एक अंडे नार्लोकात पडले. त्याने अप्रदजंबनूा जन्म प्रदला. द सरे अंडे क जले म्हिनू त्यातून 
ब्रम्हराष घस प्रनमाि िंाला. प्रतसरे अंडे यल्लमाने स्वतः उबप्रवले. त्यातून ब्रम्हा, प्रवष्ट्िू आप्रि महेश प्रनमाि 
िंाले. अशा रीतीने साऱ्या प्रवश्वािी उत्पत्ती यल्लम्मापासून िंाली असे माला जातीिे जातीप राि मानते. 
माला - माप्रडर्ा हे तेलंर्िातले महार, मारं् म्हिजेि तेथले म ळिे रप्रहवासी भ मीप त्र. याचं्यामध्ये ििप्रलत 
असलेली ही कथा प्रतिे िािीनत्व प्रसद्ध करते. महार जातीिा मूळ प रुष आप्रदजंबू यानंी प्रतला प्रनमाि केले 
आप्रि मातंर्प्रर्रीवर म ळी रुजप्रवली हे दोन्ही कल्पनाबंध माला - माप्रडर्ा या भमूीप त्राशंी प्रतिा संबधं 
दशगप्रविारे आहेत. या कथेतला द सरा कल्पनाबंध प्रतने अंड्ातून प्रत्रम ती प्रनमाि केल्यािा, यातून प्रतिे 
आप्रदशक्तीिे रुप िकट होते आप्रि लोकससं्कृतीत यल्लमा ही एक िम ख देवता होती हे प्रसद्ध होते. 

 
सध्या बासर हे र्ाव तेलंर्िात रे्ले आहे. पूवी ते नादेंड प्रजल्ह्यात होते. तेथील (इन्का कोमल ल ) 

हप्ररि झशर्वाल्याचं्या कथेत रेि कादेवी नार्ाच्या वारुळातून जन्माला आल्यािा समज ििप्रलत आहे. त्यात 
एक धार्ा आहे अयोप्रनसभंवािा. द सरा आहे. भदेूवीिा. रेि  म्हिजे मपृ्रत्तकाकि त्यापासून प्रनमाि िंालेली 
देवी ही भदेूवी. यािाि अथग असा की, रेि का ही भदेूवी म्हिजे मूळिी कृप्रषदेवता. या ग्रामदेवतेच्या 
स्वरुपात प प्रजल्या जातात आप्रि त्यानंा ष घ द्रदेवता मानले जाते. पि म ळात त्यानंा िािीन ससं्कृतीच्या 
लोकश्रदे्धने आप्रदशक्तीिे नवप्रनर्ममती करिाऱ्या जर्त् जननीिे रूप मानलेले होते. म्हिूनि यल्लम्माला 
आप्रदशक्ती मानले जाते. या कथेमधला यल्लम्मािा नार्ाशी आप्रि वारुळाशी असलेला संबंध आप्रदम-िप्रतमा 
व्यक्त करिारा आहे. नार्ािी िप्रतमा प रुषिप्रतमा आहे. नार् स फलीकरिािे आप्रि वशंवृद्धीिे ितीक आहे. 
साऱ्या जर्भर हा स फलीकरिािे ितीक मानला जातो आप्रि म्हिनू त्यािी मातृदेवतेशी सारं्ड घातली 
जाते. बाप्रबलोप्रनआत सीमारष घक देवता “प्रनन्नी” प्रहिे नाव स मेप्ररअन प्रित्रप्रलपीने जे दाखप्रवले जाते ते 
नार्ाच्या जोडीिे प्रित्र काढून. ‘इसीस’ या मातृदेवतेच्या साप्रन्नध्यात नेहमी नार्ािी जोडी असते. रम्मनिी 
प्रिया शाला प्रहला नार्देवता असे म्हितात. 

 
आयेनी या ग्रीक मातृदेवतेला दोन सपग अपगि केलेले आहेत असे ग्रीक कथा सारं्तात. 

आपल्याकडे भारतातही नार्ािा स फलीकरिाशी प्रनकटिा सबंंध असल्यािे लोक श्रद्धामंधून ितीत होते. 
सौभानयवती स्त्रीने स्वप्नात नार् पाप्रहला तर ती लौकरि र्भगवती राहिार असे भप्रवष्ट्य वतगप्रवले जाते. असा 
हा नार् हा रेि कादेवीिा िप्रतप्रनधी समजला जातो. तेलंर्िात प रुषानंी स्वप्नात नार् प्रदसला तर ते 
यलम्माने त्यानंा दशगन प्रदले असे समजतात. नार् आप्रि यल्लमा यािंा अतूट सबंध रेि केिे आप्रदस्वरुप 
मातृदेवतेिे आहे हेि दशगप्रवतो. 

 
तेलगु र्महिी व वाक प्रचारांचा पणरिाम 

 
या िदेशातील मराठी भाषेवर तेलर्  म्हिींिा दोन िकारांनी िभाव पडलेला जािवतो. एक िकार 

असा की, येथील मराठी भाप्रषक प्रस्त्रया मराठी बोलताना मधूनि तेलर्  म्हिींिा वापर करतात. बोलिारी व 
ऐकिारी दोघीजिी त्याि प्रवभार्ात राहात असल्याने त्यानंा त्यािंा अथग कळावयास अडिि पडत नाही. 
हा िकार प्रिरस्थायी स्वरूपािा नसला तरी भाषेवर हळूहळू पप्ररिाम करिारा आहे. द सरा िकार जो आहे 
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तो यातूनि प्रनमाि िंालेला असावा. तो असा की, या प्रवभार्ातील काही मराठी म्हिी तेलर्  म्हिींिे 
शब्दशः भाषातंर आहेत. 

 
काम थोडे गदा िार 
 

थोड्ा कामािा फार र्ाजावाजा िंाला तर ही म्हि वापरतात. उदा. खऱ्या साष घरता िसारापेष घा 
ग्रामर्ौरवािे कायगक्रम अप्रधक िंालेले पाहून “काम थोडा गदा फार” असे वाटते. तेलर् मध्ये ही म्हि 
“पनी तक्वा लाल्ली यक्या” अशी आहे. पनी म्हिजे काम, तक्वा म्हिजे कमी, लोल्ली म्हिजे र्ोंर्ाट आप्रि 
यक्वा म्हिजे फार.’ काम कमी र्ोंर्ाट फार, असा या म्हिीिा अथग आहे. तेलर्ू व मराठी या दोन्ही म्हिीच्या 
ित्येक शब्दात व अथात साम्य आहे. 

 
आरकार ना परकार कन्याला दोपार 

 
‘न सत्या ज्वारीच्या कण्या प्रशजप्रवण्यालाि द पार उलटली’ असा या म्हिीिा अथग आहे. एखाद्या 

स्त्रीिे काम हळू असेल तर प्रतच्यासंबधंी ही म्हि वापरतात. खूप मोठ्या कामािा आव आिून काहीि काम 
केले नसल्यासही ही म्हि वापरतात. कोकिात याि अथािी एक म्हि आहे की, “सारी रात काांडी दळी, 
जेर्वायला बसलां  तर आळर्वाची नळी.” 

 
तेलर् मध्ये ही म्हि “र्वग्गलू चयगा पग्गलू आया” अशी आहे. वनर्लू म्हिजे कण्या, पनर्लू 

म्हिजे द पार. कण्या करता करताि द पार िंाली असा यािा अथग आहे. कण्या प्रशजप्रविे आप्रि या 
एवढ्याश्या कामाला द पार होिे या दोन्ही म्हिीत समान आहेत. याही म्हिीतील दोन्ही भाषेतील शब्द व 
अथग सारखेि आहेत. 

 
एक चंद्र आपल्याकडे असल्यावर चादंण्याचंी काय कथा? 
 

एखाद्या मोठ्या मािसािे सहाय्य असल्यावर बाकीच्या सामान्य मािसापासून धोका होण्यािी भीती 
बाळर्ू नये, असा या म्हिीिा अथग आहे. उदा. भारत रप्रशया करार िंाल्यावर भारतीय जनतेला असे वाटले 
की, क िी आपल्याप्रवरूध्द प्रकतीही जहरी ििार केला म्हिून आपले काय न कसान होिार आहे? एक िदं्र 
आपल्या बाज ला असल्यावर िादंण्यािंी काय कथा? 

 
तेलर् मध्ये ही म्हि “र्वक चांदु्रहु मन आक्कडा उांटे चुक्कलु आश्वण कुक्कलू” आहे. एक िदं्र 

आपल्याकडे असल्यावर ि क्कलू म्हिजे िादंण्या सर्ळ्या क क्कलू म्हिजे क त्र्या आहेत असा या म्हिीिा अथग 
आहे. दोन्ही म्हिीत िंद्र व िादंण्यािा कल्पनाबधं एकि आहे. शब्दही सारखे आहेत. तेलर् मध्ये ि क्कलूशी 
क क्कलूिे यमक जोडले जात असल्याम ळे तेथे िादंण्यािंा उल्लेख अप्रधक त च्यतापूवगक केल्यािे जािवते. 
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तोंडाची िेरी गावाची वैरी 
 
ज्या मािसािे तोंड फटकळ असते व ज्याला इकडिे प्रतकडिे सारं्ण्यािी सवय असते, त्यािे सारे 

र्ाव वैरी बनते असा या म्हिीिा अथग आहे. उदा. पप्रद्मनीबाई सवेिे आदराप्रतथ्यय सढळ हाताने करतात, 
पि क िालाही फटकन बोलतात, त्याम ळे त्या अप्रिय िंाल्या. ही वस्त ग्स्थती पाहून त्यािंी भािी म्हिाली 
आमिी आत्या म्हिजे “तोंडाची फैरी आश्वण गार्वाची रै्वरी” आहे. तेलर् मध्ये ही म्हि “नोरू उने्नर्वाडकू 
ऊरू आपत्ती” अशी आहे. 

 
तोंड असिाऱ्याला र्ावािी संकटे येतात असा या म्हिीिा अथग आहे. तोंड असिारा “नोरू 

उने्नवाडके” फटकन झकवा लावा लाव्या करिारा मन ष्ट्य. ‘उरू आपत्ती’ म्हिजे र्ावातील संकट स्वतःवर 
ओढून घेतो असे या म्हिीत सापं्रर्तले आहे. फटकळपिा हा द र् गि दोन्ही म्हिीत सारखाि विगन केलेला 
आहे. मराठीत र्ावाशी वैर येते. तेलर्  मध्ये र्ावावरिी सकंटे स्वतःवर ओढून घेण्यािी कल्पना आहे. 

 
ये दगडा पड पायावर 

 
र्ावातल्या साऱ्या लोकाचं्या पंिायती करून त्यातून स्वतःवर आपत्ती ओढवनू घेण्यािी जी वर 

वर्मिलेली िवृत्ती त्याि िवृत्तीिे अप्रधक स स्पष्ट प्रदनदशगन करिारी ही िवृत्ती आहे. उदा. र्ावात झहद  
म सलमानािंा दंर्ा स रू िंाला असताना राधाबाईिा म लर्ा दोन्ही जमातीत समेट करण्यासाठी झहडला व 
त्या र्डबडीत जखमी िंाला. तेव्हा राधाबाई म्हिाल्या त्यािा स्वभावि असा “ये दर्डा पड पायावर” अस ं
म्हिायिी त्याला सवयि आहे. ही म्हि खािदेशातही या अथाने ििप्रलत आहे. 

 
तेलर् मध्ये ही म्हि “रार्व ेराई पडे कालुमीदा” अशी आहे. राई म्हिजे दर्ड, राव टा म्हिजे येिे. 

यातले राव ेम्हिजे ये, काल मीदा म्हिजे पायावर. 
 

मोठेपिा डोक्यावर वहािा 
 
क ट ंबातील झकवा देशातील सवात मोठा मािूस जो असतो, त्याच्यावर साऱ्या बऱ्या वाईट, प्रवशषेतः 

वाईट घटनािंी जबाबदारी ढकलली जाते, असा या म्हिीिा अथग आहे. उदा. महात्मा र्ाधींिा राष्ट्रप्रपता 
म्हिून र्ौरवही केला जातो आप्रि देशािी फाळिी होण्यापासून ते देशात अधंश्रध्दा वाढण्या पयंतच्या साऱ्या 
दोषािें खापरही त्याचं्याि डोक्यावर फोडले जाते, तेव्हा ‘मोठेपिा आप्रि डोक्यावर वहािा’ अशी ग्स्थती 
प्रदसते. 

 
तेलर् मध्ये ही म्हि “बेस्त पेद्दप्ररकम  िेप्प लू मोता” अशी आहे. भोई समाजातला मोठा मािसू जो 

(वयाने) असेल त्याला डोक्यावर िपला वाहव्या लार्तात. असा या म्हिीिा अथग आहे. भोई समाजािा 
सरंजामी य र्ातला धंदा पालखी वाहण्यािा. दळिवळिािी साधने कमी असलेल्या त्या य र्ात िवास 
करीत असताना श्रीमंत लोक पालखी-मेण्यात बसत व भोई ती पालखी झकवा मेिा खादं्यावर घेऊन शक्य 
तो भरभर िालण्यािा ियत्न करीत. पाऊस असेल व रस्ता प्रिखलािा असेल तर त्यांच्या पायातंल्या 
वहािाचं्या अडथळ्याम ळे त्यानंा भरभर िालता येत नसे. तेव्हा ते आपल्या सवेच्या वहािा आपल्यातला 
सवात जो वृद्ध भोई असेल, ज्याला लवकर िालिे अशक्य असेल त्याच्याकडे साभंाळावयास देत. 
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वहािािंी सखं्या जास्त असल्याने (“एक मेिा बारा भोई” हे वैभवसंपन्नतेिे लष घि समजत.) तो त्या वहािा 
डोक्यावर घेऊन िाले. त्या वरुन ही म्हि तेलर् मध्ये आलेली आहे, असे या िदेशातील लोक सारं्तात. 
मराठीमध्ये वसे्तवाह  म्हिजे भोई या अथािा शब्द अप्रजबात र्ळून रे्ला आहे. 

 
लोककथामंधील तेलगु वळिाची भािा 
 
भोळाभाव 
१) दे्यधेव येईना रे्ला- देव आला नाही 
२) त्यानं जेवनंा रे्ला- तो जेवावयास बसला नाही 
३) त्यानं आल्याप्रबर्र म्या जेवनाि जेवनंा तो आल्याप्रशवाय मी जेविारिं नाही 
४) कोन न्हाई ते- आन जेवाव ं कोिी नाही असे पाहून जेवावे 
सुपारीएवढं पोरगं 

१) हे कशािं बायको आहे र्डा? ही कशी (अशी कशी) (साळ ंकीिी) 
२) बाहेरून क ं जी घालून जातोय.  बाहेरुन क लूप घालून जातो.  
पुिी आइतवाराची कहािी क्र. १ 

१) आमी आंर् ळी करता आम्ही आंघोळी करीता 
 जाय परता जा परत.  
पुिी आइतवाराची कहािी क्र. २ 

 ते पाप प्रनजलेत ते प्रबिारे प्रनजलेले.  
 राम, लक्षमि आक्कमा  
१) सोनारीन मनली त मी कसं करता की तसं करा.  
– सोनारीि म्हिाली त म्ही जसे करता तसे करा.  
२) त्याप्रहिं र्ाव क टं होय की प्रततं येऊन ऱ्हायलेत.  
– त्यािे र्ाव क ठे होते तेथे येऊन राप्रहले.  
३) रार्ूनं काय मन्ते.  
– राघू म्हिाला.  
४) ना रे्लं तर मी जेवनंा सैपाक करीना.  
– नाहीतर मी जेवन.  

 
मराठवाड्ाच्या पूवग सरहद्दीवरील िदेशात नादेंड प्रजल्ह्यातील देर्लूर, प्रबलोली, भोकर व 

प्रकनवट हे िार ताल के समाप्रवष्ट होतात. देर्लूर, प्रबलोली, म खेड, प्रकनवट व भोकर या ताल क्यामधून 
तेल र् भाप्रषकापेंष घा जास्त सखं्येने मराठीभाप्रषक नादंत असल्याम ळे हे ताल के महाराष्ट्रात सामील केले 
रे्लेले आहेत. तेलंर्िच्या सरहद्दीवर असल्याम ळे येथील महाराष्ट्रीय संस्कृतीवर तेलंर्िच्या िादेप्रशक 
संस्कृतीिा िभाव पडून येथे जो संस्कृतीसंर्म साधलेला आहे; त्यािा ठसा या प्रवभार्ातील ग्रामनामे व 
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व्यग्क्तनाम यावरही प्रदसून येतो. या प्रवभार्ातील काही र्ाव े “र्ाव” झकवा “पूर” ित्ययान्त आहेत 
(लोहर्ाव इज्जापूर), व ती आपले महाराष्ट्रीयन वळि प्रसध्द करतात. काही र्ाव े“ऊरु” ित्ययान्त असून 
त्यातून तेलर्िूा िभाव प्रसद्ध होतो. तेलर्ूमध्ये “पल्लो” झकवा “उरु” म्हिजे र्ाव. या प्रवभार्ात “पल्ल्यान्त 
र्ाव ेनाहीत, पि “ऊरु” ित्ययान्त बरीि आहेत. या प्रवभार्ातील प्रवशषेतः प्रबलोली ताल क्यातील बरीिशी 
र्ाव े “र्ा” ित्ययान्त व “हल्ली” ित्ययान्त असून हे ित्यय कानडी भाषेिा िभाव दाखप्रवतात. प ढे वर 
उल्लेप्रखलेल्या िार ताल क्यातील “ऊरु” “र्ा” व “हल्ली” या ित्यायान्ती तयार िंालेल्या र्ावाच्या पाया 
प्रदलेल्या आहेत, त्यावरुन असे प्रदसते की, या प्रवभार्ातील ग्रामनामावंर कानडी भाषेिा फार िभाव आहे. 
कानडी भाषेत “प” िा “ह” होतो, म्हिून “पल्ली” िे “हल्ली” होतो. “पल्ली” म्हिजे र्ाव हा मूळ द्रप्रवडी 
शब्द तेलरू् व कानडी दोन्ही भाषामंधून आहे. तेलरू्मध्ये पल्ली. ऊरू - पल्लेदूरु म्हिजे ‘खेडेर्ाव’ असा शब्द 
आहे. 

 
“ऊरु” प्रत्ययान्त ग्रामनामे 

 
१)देर्लूर देर्लूर, (२) आलूर देर्लूर, (३) बल्लूर, (४) िाकूर, (५) कोटे फल्ल र (६) मानूर, (७) 

मेदन फल्ल र, (८) सोमूर, (९) तमलूर, (१०) बडूर, (११) क ं टूर प्रबलोली, (१२) कृष्ट्िूर प्रबलोली, (१३) 
मानूर तफे बरबडा प्रबलोली, (१४) मानूर तफे संर्म प्रबलोली, (१५) केरुर प्रबलोली, (१६) बेल्लूर बूज र्ग व 
ख दग प्रबलोली, (१७) प्रवजूर प्रबलोली, (१८) अटकूर प्रबलोली, (१९) बडूर प्रबलोली, (२०) आलूर ख दग 
प्रबलोली 

 
◈ ◈ ◈ 
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