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ननवेदन 
 

“लोकससं्कृतीतील स्त्रीरूपे” ही डॉ. कृष्ट्िा इंर्ोले यानंी लोकर्ीतावर हलहहलेल्या लेखािंी 
माहलका. या माहलकेत त्यानंी लेकीच्या जन्मापासून ते हतच्या आहेव मरिापयंतिा सारा जीवनपट 
उलर्डून दाखहवला आहे. या माहलकेतील प्रत्येक लेख स्वतंत्र व स्वयंपूिग असूनही माहलकेिा एक 
अहवभाज्य भार् आहे. प्रत्येक लेखाने स्त्रीिं वरे्ळं रूप साकारलेलं आहे. त्याम ळे या लेखातूंन स्त्रीिी वरे्ळी 
रूपे आपल्यासमोर साकारतात. या सवगि लेखातून पारंपहरक ग्रामीि स्त्रीिं भावहवश्व उलर्डत जातं. 
 

या लेखातील र्ीतं मािदेशी व मािदेशाच्या आसपासच्या पहरसरातून संकहलत केल्यािं लेखकाि ं
म्हििं आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या इतर भार्ात ही लोकर्ीते सापडिारि नाही असा लेखकािा म ळीि दावा 
नाही. आज प्रसार माध्यमािा एवढा स ळस ळाट होऊनही एका पहरसरातील र्ीत द सऱ्या पहरसरात जाि ं
अवघड िंालेलं आहे. ज्या काळात ही लोकर्ीतं हनमाि िंाली त्या काळात प्रसारािं केवळ मौहखक माध्यम 
उपलब्ध असतानाही महाराष्ट्राच्या वरे्वरे्ळ्या भभूार्ात सारखीि र्ीतं का आढळतात हा एक स्वतंत्र 
अभ्यासािा हवषय आहे. 

 
लोकसाहहत्यािा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र लोकसाहहत्यशास्त्र हनमाि होण्यािी आव्यकता 

डॉ. कृष्ट्िा इंर्ोले यानंी या प स्तकासाठी हलहहलेल्या प्रास्ताहवकात नमूद केली आहे. अशा स्वरूपािं 
लोकसाहहत्यशास्त्र हनमाि होण्यािे हदवस आता फारसे दूर राहहलेले नाहीत. 
 

लोकसाहहत्यािा व लोकजीवनािा अभ्यास करू इच्च्ििाऱ्यानंा हा गं्रथ उपय क्त ठरेल असा मला 
हवश्वास आहे. 
 
म ंबई  
हदनाकं १८ जून, २००३.  
 रा. रं. बोराडे 
 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ. 
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लोकसंस्कृतीतील स्त्रीरूपे 
 

प्रस्तावना – 
 

आस्वादक पध्दतीने स्त्रीर्ीतातूंन स्त्रीजीवन माडंण्यािा हा प्रयत्न आहे. लेकीच्या जन्मापासून हतच्या 
अहेव मरिापयंतिा सारा जीवनपट उलर्डून दाखहवला आहे. ही लेखमाला असल्याने यातील प्रत्येक 
लेख स्वतंत्र आहि स्वयंपूिग आहे. त्या त्या प्रसंर्ािे भावहवश्व त्या लेखातून व र्ीतातून साकार िंाले आहे. 
प्रत्येक लेख स्त्री जीवन साखळीतील महत्त्वपूिग भावान भव आहे. रत्नजडीत मण्याच्या माळेतील प्रत्येक मिी 
जसा स टा स्वयंपूिग असतो तसाि माळेतील महत्त्वपूिग घटकही असतो झकवा खंडकाव्यातील प्रत्येक 
कहवता स्वयंपूिग असूनही कथाकाव्यािंा ती भार् असते तसे या गं्रथातील लेखािे स्वरूप आहे. स्त्रीर्ीतािी 
संकलने हवप ल िंाली असली तरी माडंिी नवीन आहे. पारंपहरक ग्रामीि स्त्रीजीवनािे समग्र भावहवश्व 
सूत्ररूपाने येथे माडंले आहे. 

 
द सरे असे की, मनैाबाई नावािे एक प्राहतहनहधक पात्र कल्पीले असून हतच्या जीवनातून हवकसीत 

होत रे्लेली र्ाथा माडंली आहे. हे लेखन स टे स टे केले असल्याने क्वहित क ठे त टकपिा जािवत असला 
तरी स्थूलमानाने व समग्रपिे पाहहले तर ती मनैाबाईच्या जीवनािी कथा आहे. लोकर्ीते साम हहक 
जीवनािे दशगन घडहवतात. अधगशतकापूवीच्या ग्रामीि स्त्रीजीवनािी ही प्राहतहनहधक कथा ठरते. 
स्त्रीर्ीतातून साकार होिारी ही एक कादंबरीि आहे. 

 
लहलत साहहत्यात व्यच्क्तहनष्ठ भावनािंा आहवष्ट्कार असतो तर लोकसाहहत्यात साम हहक भावनािंा 

आहवष्ट्कार होतो असे म्हटले जाते. लहलत साहहत्यातील व्यच्क्तहनष्ठ पातळीवरील हित्रि सावगहत्रक 
पातळीवर पोहोिलेले असते, म्हिूनि ते सवांना आस्वाद्य वाटते. लोकसाहहत्यात समूहमनािा आहवष्ट्कार 
होतो, पि म्हििाऱ्या वा ऐकिाऱ्या व्यक्तीच्या अन भवािाि तो भार् असतो. त्यािंी मूळ हनर्ममती 
व्यच्क्तहनष्ठि असते. त्याला समूहमान्यता हमळाल्याम ळे लोकसाहहत्यािा दजा प्राप्त होतो. या दृष्टीने 
पाहहले तर हा गं्रथ लोकर्ीतातील लहलत साहहत्य आहे. वर मी कादंबरी आहे म्हटले ते याि अथाने. 

 
या गं्रथातील र्ीते स्वतंत्रपिे मािदेश व पहरसरातून संकलीत केली आहेत. भावान भव 

साधंण्यासाठी क्वहित एखादी द सरी ओवी पूवगसंकलनातून वापरली आहे. नाही तर हे स्वतंत्र संकलन आहे. 
माडरू्ळकर बधूं व शकंरराव खरातानंी साहहत्यातून साकार केलेल्या मािदेशाच्या अहधक माहहतीसाठी 
प्रस्त त लेखकािे ‘मािदेश : स्वरूप आहि समस्या’ हे प स्तक पाहव.े मािदेशावरिे एक लोकर्ीत असे – 
 

असं मािदेशािं उन । हतथं नदी वाहते माि ॥ 
माळासोबत काळरान । मटकी बाजरीिी खाि ॥ 
असं मािदेशािं उन । हतथं बोरीबाभळीिं बन ॥ 
झलब हहरवा बेर्डीपान । आिली बधं जीनं िोळी िानं ॥ 
असं मािदेशािं उन । हतथं िरती मेंढर हखल्लार ॥ 
जशी तळपती तलवार । 
असं मािदेशािं उन । बाधंावर नेपतडी िान ॥ 
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हनरर् डीिं पाढंरं पान । काळा इथला हवठूिा पाषाि ॥ 
असं मािदेशािं उन । माझ्या मव्हन्या राघ बानं ॥ 
आिलं डाझळबािं बन । 
असं मािदेशािं उन । लालि टूक डाझळबं िान ॥ 
माझ्या मव्हण्या राघ बानं । हदलं धरतीला लाल क ं कवािं दान ॥ 

 
या स्त्रीर्ीतात मािदेशािी सारी वैहशष्ट्ये आली आहेत. एखादा गं्रथ हलहून जे सारं्ता येिार नाही 

ते हे लोकर्ीत मािदेशाहवषयी बरेि काही सारं्ून जाते. या संकलनाला मािदेशािी प्रादेहशक 
स्थलहवहशष्टता असली तरी लोकर्ीताच्या स्थलातंर क्षमतेम ळे थोड्या फार फरकाने ही र्ीते सवगत्र 
आढळतील. त्याम ळे संपूिग मराठी स्त्री जीवनािेि हे हित्र ठरते. 
 
लोकसासं्कृणतक दृणिकोनातून अभ्यास – 
 

लोकसाहहत्य हे अभ्यासािे स्वतंत्र के्षत्र आहे. त्यात लोकजीवनाच्या समग्र भौहतक आहि 
आहधभौहतक लोकससं्कृतीिे दशगन घडते. अभ्यासाच्या सोयीसाठी प्रत्येकजि वरे्वरे्ळ्या पध्दतीने 
लोकसाहहत्यािा अभ्यास करतात. आजच्या हवशषेीकरिाच्या काळात ते योग्यही ठरते. पि म ळात 
लोकजीवन व लोकसंस्कृती एकसंधि असते. लोकसाहहत्यािा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र 
लोकसाहहत्यशास्त्र हनमाि होण्यािी आव्यकता आहे. लोकसाहहत्यातील लोकसंस्कृतीिा साकल्याने 
अभ्यास करिेि योग्य ठरेल. पाश्चात्य देशात लोकसांस्कृहतक दृष्टीकोनातून लोकसाहहत्यािा अभ्यास होऊ 
लार्ला आहे. वले्समधील लावगथ पीट, अमेहरकेतील डॉन योडेर, पाश्चात्य देशातील हॅन्री ग्लॅसी, मायकेल 
ओ जोन्स, डॉरसन इ. अभ्यासकािें प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. मराठीतील लोकसाहहत्यािा असा अभ्यास 
होण्यािी र्रज आहे. 
 

अहलकडे महाराष्ट्रातील हवद्यापीठातून मराठीिा एक हवषय म्हिून लोकसाहहत्यािा अभ्यास होत 
आहे. जसे अहभजनािें लहलत साहहत्य असते तसे ग्रामीि लोकािें लोकसाहहत्य असते. सतं 
साहहत्यापासून ग्रामीि, दहलत या नव्या साहहत्य प्रवाहापयंत, कथा, कादंबरी, नाटक, कहवता यासारख्या 
हवहवध वाङ मय प्रकारातून अहभव्यक्त होत असलेले साहहत्य हे अहभजनािें लहलत साहहत्य होय. ते 
व्यच्क्तहनष्ठ, भावनाप्रधान, कल्पनारम्य, अन भवहनष्ठ, नवहनर्ममतीक्षम, जीवन रहस्यािंा व मानवी मनािा वधे 
घेिारे, भाषेिा कलात्मक वापर करिारे साहहत्य असते तर लोकसाहहत्य मौहखक परंपरेने िालत आलेले, 
समूहहनर्ममत, य र्ान य र्ाच्या मानवी अन भवािे साररूप ज्ञान सारं्िारे, समूहमनािा, लोकजीवनािा व 
लोकसंस्कृतीिा आहवष्ट्कार घडहविारे, ग्रामीि बोलीिा सहजतेने वापर करिारे असते. त्यात पूवगकालीन 
जीवनािे अथगपूिग अवशषे आढळतात. लोकसाहहत्य लोकमानसावर संस्कार करीत त्यािें मानहसक 
भरिपोषि करीत असते. लोककलािंा आश्रय घेऊन लोकरंजन करीत लोकहशक्षि व लोकप्रबोधन करीत 
असते. लोकससं्कृतीिे सातत्य हटकहवते. अहभजनाचं्या साहहत्य व कलािंा तो मूळ स्त्रोत असून 
संभ्रमावस्थेत ते नव ेपाथेय प रहवते. लोकजीवनात जे जे येते त्या सवांिा समावशे लोकसंस्कृतीत पयायाने 
लोकसाहहत्यात होतो. आजच्या लोकशाहीच्या काळात जसा राजेरजवाड्याचं्या इहतहासापेक्षा लोकािंा 
सामाहजक व सासं्कृहतक इहतहास महत्त्वािा मानला जातो तसेि अहभजनाचं्या साहहत्यकलापेक्षा लोकाचं्या 
कला व साहहत्याला महत्त्व प्राप्त होत आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 
 

लोकसाणित्याचे प्रकार – 
 

लोकसाहहत्यात लोककथा, लोकर्ीते, लोकनाय, लोकश्रध्दा, लोकसमज ती, लोकरूढी, 
लोककला इत्यादी अनेक र्ोष्टींिा समावशे होतो. त्यात लोकर्ीतािें दालन सवाहधक समृद्ध आहि संपन्न 
आहे. लोकसाहहत्य म्हिजे लोकर्ीते असे वाटण्याइतपत लोकर्ीतािंी सखं्या हवप ल आहे. पारंपहरक 
लोकजीवनािे एकही अंर् असे नाही की ज्यावर लोकर्ीत हनमाि िंालेले नाही. म्हिजे लोकर्ीते समग्र 
लोकजीवनाला व्यापून राहहलेले हदसतात. त्यातही लोकर्ीतात स्त्रीर्ीतािंी संख्या सवाहधक आहे. या 
गं्रथात स्त्रीर्ीतािंाि परामशग घेतला आहे. 
 
स्त्रीगीताची प्राचीनता – 
 

कोित्याही भाषेत लहलत साहहत्याच्या अर्ोदर लोकसाहहत्य हनमाि होत असते. वदेानंा श्र ती 
म्हितात. वदे हे आद्य भारतीय लोकसाहहत्य आहे. वदेातील सूक्ते म्हिजे लोकर्ीतािंी आद्य संकलनेि 
आहेत. ऋग्वदेात अग्नी, सूयग, उषा, वायू, पजगन्य, जलदेवता, कृहष, र्ायी, बेडूक, रात्र यािंी सूक्ते म्हिजे 
र्ािीि आहेत. यज्ञािी हवधीर्ीते आहेत. अथवगवदेात जारिमरिािी सूक्ते येतात. र्ाथा हा शब्द र्ीत या 
अथानेही वापरला जात होता. झसध  डारें् याचं्या मते ‘रामायि, महाभारत ही म ळात य ध्दर्ीतेि होती. सूत-
भाटाचं्या परंपरेतून ती महाकाव्यात परावतीत िंाली.’ प रािातल्या र्ाथा लोकर्ीतासारख्याि होत्या. 
लग्नर्ीते तर फार प्रािीन काळापासून िालत आलेली आहेत. लोकहवधीत हजथे मतं्र नसतात हतथे आजही 
लोकर्ीतेि म्हटली जातात. रामायि महाभारत, जातककथा, जैनकथा ह्या लोककथातूनि हनमाि 
िंाल्या आहेत. प्राकृत, अपभं्रश भाषेच्या काळात लोकर्ीते मोठ्या प्रमािावर म्हंटली जात होती. हाल 
राजािी र्ाथासप्तशती हा त्यािा महत्त्वािा प रावा आहे. सहाव्या शतकातील जैनाच्या ‘बृहक्तल्पसूत्रभाष्ट्या’ 
त ‘हजथे पीहडत होऊन क ं हटनी म सळे घेवनू कारूण्यपूिग र्ीते म्हितात’. असा उल्लेख आढळतो. 
यादवकाळातील इ. स. ११२९ मधील सोमेश्वराच्या ‘मानसोल्लास’ या गं्रथात ‘महाराष्ट्रातील हस्त्रया 
दळिकाडंि करताना ओव्या म्हितात’ असा उल्लेख आढळतो. ज्ञानेश्वरपूवग शारंर्देवाच्या ‘संर्ीत 
रत्नाकर’ या गं्रथात देशी भाषेतील प्रासय क्त तीन िरिी ओवी जर्न्मनोहर असल्यािे म्हटले आहे. 
महदाईसेिे धवळे वरहवषयक स्त्रीर्ीतेि आहेत. हववकेझसधू, ज्ञानेश्वरी, रूच्क्मिीस्वयंवर हे मराठीतील 
आद्य गं्रथ ओवीबध्द आहेत. आजपयंत ही स्त्रीर्ीतािंी परंपरा िालू आहे. प्रािीन काळातील लोककथािंी 
संकलने िंाली तशी लोकर्ीतािंी िंालेली नाहीत. त्याम ळे सलर् इहतहास लक्षात येत नाही. पि 
स्थूलमानाने लोकर्ीतानंा वदेाइतकी प्रािीन परंपरा आहे. या काळात इतक्या सासं्कृहतक उलथापालथी 
होऊनही लोकसाहहत्यािी हनर्ममती थाबंली नाही. आजच्या लोकजीवनाला हवज्ञान तंत्रज्ञानाम ळे र्हतमानता 
प्राप्त िंाली आहे. त्याम ळे लोकसाहहत्य मारे् पडत असल्यािे जािवते. पि जोपयंत लोकमानसाला 
आहवष्ट्कारािी र्रज वाटेल तोपयंत वरे्वरे्ळ्या रूपात लोकसाहहत्य हनमाि होत राहील. एखाद्या 
समाजािी सासं्कृहतक समृध्दी ही त्या समाजाच्या भाषेतील साहहत्य व लहलत कलाचं्या हनर्ममतीवर मोजली 
जाते. तसेि ज्या समाजात हवप ल लोकसाहहत्य हनमाि िंालेले आहे तो समाज सासं्कृहतकदृष्ट्या संपन्न 
आहे असे मानायला काहीि हरकत नाही. मराठी समाजही लोकसाहहत्याच्या दृष्टीने समृध्द आहे. मराठी 
लोकर्ीताला प्रदीघग प्रािीन परंपरा आहे. मराठी लहलत साहहत्यािी हनर्ममती ही ओवीसारख्या 
लोकिंदातूनि िंालेली आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 
 

लोकसाहहत्यात लोकर्ीतािें दालन सवाहधक समृध्द आहे. लोकर्ीतािे धमग हवषयक व लौहकक 
जीवन हवषयक अशा दोन भार्ात वर्ीकरि करता येईल. हवधीहवधान, अन ष्ठान, पूजाअिा, लोकदैवतािंी 
उपासना र्ीते, जन्ममृत्यू हवषयक र्ीते यािंा समावषे धमगहवषयक र्ीतातं करता येईल. तर श्रमर्ीते, 
खेळर्ािी, बडबडर्ीते, आहदवासी नृत्यर्ीते, स्त्रीर्ीते यािंा समावशे लौहकक र्ीतात करता येईल. 
स्त्रीर्ीतात धार्ममकर्ीते परंपरेने िालत आलेली आढळतात. लोकदैवतहवषयक स्त्रीर्ीतात धार्ममकता 
वरवरिीि असून त्यािंा आशय लौहकक स्वरूपािा, मानवीय असतो. लोकर्ीताचं्या हनर्ममतीत व सातत्यात 
हस्त्रयािंा वाटा झसहािा आहे. 
 
स्त्रीगीताचे प्रकार – 
 

स्त्रीर्ीतात लोकमहाकाव्ये, कथार्ीते, र्ािी, पदे, ओव्या, पाळिार्ीते, सिसमारंभािी र्ािी, 
फेरािी र्ािी, देवदेवतािंी र्ािी, अंर्ाईर्ीते, बडबडर्ीते, नृत्यखेळर्ीते असे अनेक प्रकार आढळतात. 
त्याचं्या रिनेतही हवहवधता असते. प्रस्त त गं्रथात एका स्त्रीजीवनािी िौकट स्वीकारली असल्याम ळे त्या 
सवांिा समावशे करता आला नाही. त्यािंा परामशग घेता आलेला नाही. लौहकक जीवनाआशय माडंिाऱ्या 
स्फ टर्ीतावंरि भर हदला आहे. 
 
स्त्रीगीताचं्या णनर्ममती पे्ररिा – 
 

स्त्रीर्ीताचं्या हनर्ममती पे्ररिा शोधल्या तर त्या हवहवध प्रकारच्या हदसतात. स्त्रीर्ीते ही र्रजेतून 
हनमाि िंाली आहेत. अंर्ाई र्ीत म्हंटल्यावर बाळ िंोपते असे आईला जोपयंत वाटते तोपयंत ती 
अंर्ाईर्ीत म्हित राहिार. लोकमानसाच्या व्यच्क्तर्त, धार्ममक, सामाहजक, सासं्कृहतक र्रजा 
लोकसाहहत्यातून व लोकर्ीतातून पूिग केल्या जातात. जात्या तू ईश्वरा । क ण्या डोंर्रािा ऋषी । बया 
मालनीसारखं । ह रद उकललं त झ्यापासी ॥ अशी आत्माहवष्ट्काराच्या र्रजेतून स्त्रीर्ीते म्हटली जातात. 
जात्यावरील दळिािे प्रिंड कष्ट ओव्या र्ाईल्याने कमी होते. कामामंदी काम । दळानं अवघड । र्ीताच्या 
तालामंदी । सईनं वडला दर्ड ॥ अशी श्रमपहरहारासाठी स्त्रीर्ीते हनमाि िंाली आहेत. लोकमानसाने 
जपलेल्या संस्कृतीिे सातत्य त्यातून हटकहवले जाते. उदा. हवधीर्ीते, पाळिार्ीते. स्त्रीर्ीतातून हस्त्रयािें 
मनोरंजन होत असते. उदा. फेरािी र्ािी, खेळर्ािी. स्त्रीर्ीतातून अनौपिाहरक हशक्षि हमळत असते. 
बाईच्या जातीिे य र्ान य र्ािे संिीत र्ाण्यातून व्यक्त होते. भरतारािा रार् त्याच्या डोळ्यात पारखावा व तो 
कसा घालवावा. 
 

रूसला भरतार । रूसला तर रूसू द्यावा ॥ 
सारं्ते सये त ला । शजेेवरी समजावावा ॥ 

 
असे अनौपिाहरक हशक्षि यातून हदले जाते. 
 

हास  नको नारी । हसिं कोण्या परकारािं ॥ 
उतरेल पािी । त झ्या िात र भरतारिं ॥ 
हास  नको नारी । हास्यािा भ्रम मोठा ॥ 
अस्त रीिा जलम खोटा । नावा लारे्ल बट टा ॥ 



 अनुक्रमणिका 
 

 
अशी वार्ण्याबोलण्यािी पद्धत व नीतीमते्तिी हशकविही त्यातून हदली जाते. भरल्या बाजारात 

दंडभ जा िंाकून, खाली बघून िालाव,े जोडवी वाजू देऊ नयेत. पदर काकिाच्या खाली नखात असावा. 
लेकीच्या जातीनं नादूंन आईबापािं नाव कराव.ं अशी हशकवि हदली जाते. फेरासारख्या र्ाण्यातून 
समूहभावना हनमाि होते. स्नेह वाढतो. एकटेपिा नाहीसा होतो. स खद ुःख समूहाने अन भवण्यािी 
मानहसकता तयार होते. लोकर्ीतातूंन हववाहसंस्था, क ट ंबससं्था या समाजमान्य ससं्थानंा समथगन हमळते. 
सामाहजक हनषेध नोंदहवले जातात. 
 

काय भाळलीस र्ोरे । शजेारच्या फाकड्याला ॥ 
िटिी हमळना त कड्याला ॥ 
साळ ला सास रवास । नको करू तू सासूबाई ॥ 
साळ  अन्याया जोर्ी न्हाई ॥ 

 
अशी सास रवासाहवरूध्द प्रहतहिया नोंदहवले जाते. प्रिारािे माध्यम म्हिूनही स्त्रीर्ीतािा वापर 

केला जातो. आजही साक्षरता प्रसाराथग ओव्या हलहहल्या व र्ाईल्या जातात. वास्तवातले स्त्रीजीवन 
द ुःखािे, कष्टािे, सास रवासािे, र् लामहर्रीिे होते पि र्ीतातून मात्र सासरमाहेरिी भव्यहदव्य स्वप्ने 
रंर्वनू स्वप्नरंजन केले जाते. त्याम ळे जीवनातील द ुःखािा क्षिभर हवसर पडतो. खेळर्ािी, नृत्यर्ीते, 
सम हर्ीते यातून व्यच्क्तर्त द ुःखे हवसरली जातात. स्त्रीर्ीते ही अक्षय आनंदािा ठेवा आहेत. त्यातून 
हस्त्रयानंा अलौहकक आनंद हमळत असतो. रे्यतेने, संर्ीताने व काव्यात्मकतेम ळे हा आनंद वाढतो. साराशं, 
श्रमपहरहार, आत्महवष्ट्कार, मनोरंजन, आनंद, लोकहशक्षि यासारख्या पे्ररिेतून स्त्रीर्ीते हनमाि िंाली 
आहेत. 
 

र्िार्ोतािी ओवी । नार भषूिासाठी र्ाते ॥ 
पाडं रंर्ाला मािंी ओवी । इदं्रसभेला जार्वते ॥ 

 
असा ही स्त्रीर्ीतािंा उद देश असतो. 
 

स्त्रीर्ीते पहाटेच्या रम्यवळेी झकवा संध्याकाळी र्ाईली जातात. भल्या पहाटे कोंबड्याने बारं् 
हदल्यावर हतला दळायला बसाव े लारे्. पहाटेिी प्रसन्न वळे, श िािी िादंिी उर्वलेली, कधी हफकट 
िादंिे तर कधी र्डद अंधार, पहाटवारा, प्रसन्न वातावरि, हा सारस्वत काळ देवता हृदयासी ये, असा, 
मन आहि शरीर प्रसन्न असलेल्या पहाटेच्या वळेी जात्यावरिी र्ािी म्हंटली जात होती. अंर्ाईर्ीते, 
बडबडर्ीते, खेळर्ािी, फेरािी र्ािी ही संध्याकाळच्या वळेी म्हंटली जातात. या दोन्ही वळेा हनर्ममतीक्षम 
असतात. 
 
लोककलावतंाचंी गीते आणि स्त्रीगीतातंील फरक – 
 

लोकर्ीतात लोकसंस्कृतीच्या उपासकािंी म्हिजे लोककलावतंािी र्ािीही मोठ्या प्रमािावर 
आढळतात. उदा. वास देवािी र्ािी, र्ोंधळर्ीते, पोतराजािी र्ािी, भोप्यािी र्ािी, बह रुप्यािी र्ािी, 
डहाकािी र्ािी, शाहहरी इत्यादी या लोककलावतंाच्या र्ीताशी स्त्रीर्ीतािंी त लना केली तर स्त्रीर्ीतािें 



 अनुक्रमणिका 
 

वरे्ळेपिा लक्षात येते. स्त्रीर्ीते र्ािाऱ्या हस्त्रयानंा आपि कलावतं असल्यािी जािीव नसते. त्या 
स्वान्तुःस खाय, श्रमपहरहाराथग, आत्माहवष्ट्कारासाठी व मनोरंजनासाठी र्ीतहनर्ममती व र्ायन करीत 
असतात. त्या अजाि कलावतं (unconscious artists) असतात. लोककलावतंाच्या र्ीतातं सादरीकरि 
असते. स्त्रीर्ीतातं ते नसते. त्याम ळे स्त्रीर्ीते सहज उपलब्ध होतात. उलट लोककलावतंाला आपि 
कलावतं असल्यािी जािीव असते. त्याम ळे कलावतंािा अहंकार, आत्महनष्ठा, प्रहसध्दीिी हौस, पे्रक्षकािें 
भान, सादरीकरि रजंक करण्याकडे कल इ. र्ोष्टी आढळतात. आपले महत्त्व कमी होऊ नये म्हिनू ते 
र्ीते इतरानंा देत नाहीत. लोककलावतंािे जर्िे त्या कलेवर अवलंबनू असते. हस्त्रयािें जर्िे स्त्रीर्ीतावंर 
अवलंबून असत नाही. लोककलावतंािी र्ीते हवधीशी संबधीत, पौराहिक स्वरुपािी धार्ममक असतात. 
त्यात हवहवधताही कमी आढळते. म्हििाऱ्या लोककलावतंाचं्या जीवनािे प्रहतझबब त्यात आढळत नाही. 
लोककलावतंानंी आपल्या जीवनाशी हित्तरकथा र्ाईली तर त्याना ंहभक्षा कोि घालिार? त्याम ळे परंपरेने 
ठरवनू हदलेली, लोकमािसािंी ज्यावर श्रध्दा आहे अशा देवदेवतािंी र्ािीि त्यानंा म्हिावी लार्तात. पि 
स्त्रीर्ीतात हवधीसंबधंता ही औपिाहरकि असते. ती उपसकाच्या स्वरुपािी नसते. स्त्रीर्ीतात पौराहिकता व 
देवदेवतािंी र्ािी असली तरी त्यािे स्वरुप लौहकक जीवन आशयािेि असते. म रळी, जोर्तीिी, भाहविी 
या हस्त्रया जी र्ािी र्ातात त्याला स्त्रीर्ीते म्हित नाहीत. स्त्रीर्ीतातं हस्त्रयाचं्या जीवनािे, स खद ुःखािे, 
भावभावनािें, नात्यार्ोत्यािे, वृत्तीप्रवृत्तीिे, रार्लोभािे, स्वच्ि प्रहतझबब पडलेले आढळते. स्त्रीजीवनािा 
समग्र आहवष्ट्कार त्यातून होत असतो. स्त्रीर्ीता ंआशयािी हवहवधता हवप ल प्रमािात आढळते. लोककलावतं 
जातीबध्द असतात. त्याि जातीत ती लोककला परंपरेने िालत येते. स्त्रीर्ीताला जातीिे बधंन नसते. 
समाजातील सवग स्तरातंील व सवग जातीतील हस्त्रया र्ीते हनमाि करताना व र्ाताना हदसतात. लौहकक 
जीवनाशयाम ळे आजच्या वास्तववादी कालखंडात लोकसंस्कृतीिे दशगन घडहविारी स्त्रीर्ीते फारि 
महत्त्वािी ठरली आहेत. 
 
णस्त्रयाचं्या भूणमकेने माडंलेले स्त्रीजीवन – 
 

स्त्रीर्ीतािे आिखी एक महत्त्वािे वैहशष्ट्य म्हिजे हस्त्रयानंी आपल्या जीवनाकडे आपल्या 
डोळ्यानंी, मनाने, अन भवाने व भहूमकेने पाहहले आहे. त्यातून जे जीवन त्यानंी अन भवले, पाहहले, तेि 
र्ाईले आहे. 
 

राम या म्हिू राम । राम न्हाई सीतेच्या तोलािा ॥ 
हहरकिी मािंी सीतामाय । राम हलक्या हदलािा ॥ 

 
सीतेच्या रूपात ती आपले प्राहतहनहधक रूप पाहते. सीता भहूमकन्या, स्वयंवर लावनू रामाशी लग्न 

करिारी, पहतपे्रमासाठी वनवास स्वीकारिारी, राविाच्या वाईट दृष्टीला बळी पडलेली, संशयाम ळे 
पहरत्यक्ता ठरलेली, वनात बाळंतीि होिारी, म लानंा वाढविारी, अच्ग्नहदव्य करुन स्वतुःिे श ध्दत्व हसध्द 
करिारी आहि शवेटी भमूीरूप होिारी सीता हस्त्रयानंा आपलेि रूप वाटते. 
 

सीतामाईला सास रवास । केलाय परोपरी ॥ 
सीतामाई माऊलीनं । वािं वाटलं घरोघरी ॥ 

 
असे सीतामाईिे द ुःख हस्त्रयानंा प्राहतहनहधक वाटते. 
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लेकीच्या आईला । नका म्हिू हालकी ॥ लेकाच्या आईला । क िी हदलीया पालखी ॥ अशी भहूमका 

ती घेते. प रुषदेवािंी र्ािी त्या देवाच्या संबधीत हस्त्रयाचं्या अन षंर्ानेि र्ाते. त्याम ळे हवठ्ठलाच्या र्ीतात 
जनाबाई व रुच्क्मिी, शकंराच्या र्ीतात हर्रजा, हबरोबाच्या र्ीतात कामाबाई व मायीबाई, ज्ञानोबाच्या 
र्ीतात म क्ताई आहि त कारामाचं्या र्ीतात जीजाबाई येतेि. ही सर्ळी भहूमका पारंपहरक पि स्त्रीवादीि 
होती. संपूिग लोकर्ीतात स्वतुःच्या भहूमकेने सवग जीवनाकडे व धार्ममक, पौराहिक कथाभार्ाकडे 
पाहण्यािी दृष्टी फक्त स्त्री र्ीतातूंनि हदसून येते. यावळेी ही र्ोष्ट लक्षात घेतली पाहहजे की हस्त्रयािें हवश्व 
मयाहदत होते आहि त्या प रुषी र् लामहर्रीत जर्त होत्या. हजारो वषाच्या प रुषसत्ताक समाज व्यवस्थेने 
त्यािंी मानहसकता तयार केली होती. त्याम ळे काही हठकािी त्या या मानहसकतेला बळी पडलेल्या 
हदसतात. पि एकूि स्त्रीजीवनािे बारकाईने हनरीक्षि केल्यास त्या आपल्या जीवनाकडे आपल्या भहूमकेने 
पाहत होत्या हे लक्षात येते. 
 
स्त्रीगीतातूंन स्त्रीजीवनाचे दशशन – 
 

स्त्रीर्ीतातूंन पारंपहरक हस्त्रयाचं्या जर्ण्यािे संपूिग प्रहतझबब पडलेले हदसते. ‘पहहली मािंी ओवी’ ने 
स रु होिारी ही र्ीते लेकीिा जन्म, हतिे लाड व हट्ट, हतिी खेळर्ािी, तारुण्यस लभ अल्लडपे्रम, लग्नािी 
झिता, लग्नािी मार्िी, बैठक, वध वरािे कौत क, लग्नातील र्ािी, साळू हनघाली सासरला, न्हाि ली, 
स हार्रात, भरतारािं स ख, लेण्यानेसण्यािी हौस, डोहाळे, म लािंा जन्म, वात्सल्य, हदनिया, शतेीवाडी, 
सिसमारंभ, माहेरिी ओढ, हतथली मािसं आहि त्यािें कौत क, शजेारधमग, भाऊपण्याच्या मतै्रीिी, 
नवऱ्यािी व्यसने आहि बाहेरख्यालीपिा, म लाचं्या राज्यातील परावलंबन, अहेव मरि, सरलदळि, 
यासारख्या स्त्रीजीवनातील साऱ्या प्रसंर्ािें दशगन स्त्रीर्ीतातूंन घडते. ते इतके हनतळ आहि पारदशी आहे की 
एखाद्या नव्या खोदलेल्या हवहहरीच्या पाण्यातील तळ हदसावा तसे हतिे जीवन स्त्रीर्ीतातूंन हदसते. 
पारंपहरक स्त्री जीवनातील एकही महत्त्वािा प्रसंर्, अन भव आहि भावना अशी नाही की, जी स्त्रीर्ीतातूंन 
व्यक्त िंालेली नाही. या गं्रथातील लेख त्यािी साक्षि आहेत. 
 

हस्त्रयािें जीवनहवश्व मयाहदत असले तरी त्याचं्या अन भवािे सार त्यात येते. नार्पंिमीपासून 
आषाढी एकादशीपयंतिे सिसमारंभ, पेरिी पासून बाजारापयंतिे शतेकरी जीवन, उर्वला नारायिपासून 
हतन्हीसाजंपयंत हदनिम, पावसाळ्यापासून उन्हाळ्यापंयंतिे ऋत िि, सासर माहेरच्या मािसािें 
भावहवश्व, वैराळदादापासून कल्लाळीिबाईपयंत हतच्या संपकात आलेल्या जातीजमातीच्या व्यक्ती, 
पंढरीच्या हवठोबापासून, धनर्राचं्या हबरोबापयंतिी लोकदैवते, त ळजाभवानीपासून लक्ष्मीआई पयंतच्या 
लोकदेवता, ज्ञानोबापासून त कोबा पासून बोधले महाराजापयंतिे सतंमहंत या सवािे हित्रि स्त्रीर्ीतातूंन 
येते. र्ाण्यातून उलर्डत जािारी ही स्त्री जीवनर्ाथा आहे. स्त्री जीवनािे सारे प्रहतझबब त्यात पडलेले आहे. 
 
स्त्रीगीतातून लोकसंस्कृतीचे दशशन – 
 

स्त्रीर्ीतातील जीवन आशय स्त्रीजीवनाच्या अन षंर्ाने येत असला तरी त्यातून सपूंिग 
लोकसंसकृंतीिे दशगन घडते. धार्ममक व पौराहिक स्वरुपाच्या स्त्रीर्ीतातून रामायि महाभारतातील प्रसंर्, 
पहरसरातील लोकदैवते, त्याचं्या उपसाना पध्दती व श्रध्दा, पंढरीिा हवठ ठल, वारकरी संप्रदाय, संतमहंत 
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यािंी र्ािी येतात. स्त्रीजीवनाच्या मयाहदत जीवन आशयाम ळे त्यावर या गं्रथात भर हदलेला नाही. 
साधारिपिे मानवी भावभावनािंा दैवताचं्या जीवनकथावर आरोप करुन र्ीते र्ाईले जातात. 
 

रूच्क्मिी ध िं ध ती । हवठ्ठल खडकावर बसं ॥ 
दोघाचं्या हपरतीिं । िदं्रभारे्ला आलं हासं ॥ 

 
अशी मानवीयता त्यात येते. धमािा तत्वज्ञानात्मक आशय स्त्रीर्ीतातून फारसा येत नाही. धमािा 

तत्वज्ञानात्मक आशय जोपयंत लोकाचं्या आिरिािा भार् बनत नाही तोपयंत त्याला मूतग स्वरुप प्राप्त होत 
नाही. पहवत्र र्ोष्टींिी श्रध्दा आहि आिार यातून धमगव्यवस्था हनमाि होते असे एहमल द रखाईम म्हितो. 
स्त्रीर्ीतातून लोकधमािा आशय आिाराच्या पातळीवरि प्रकट होतो. हस्त्रयानंी आपल्या आिरिातून धमग 
व्यवस्था आहि लोकससं्कृती हटकवनू धरली आहे. यात अनेकहवध देवदेवता, श्रध्दा, हनष्ठा, वस्त , 
पाहवत्र्याच्या कल्पना, पूजाहवधी, रुढी, परंपरा, समज ती, सिसमारंभ या सवातून लोकससं्कृतीिा 
हवहवधरंर्ी र्ोफ हवनला जातो. लोकधमािा सारा बाज स्त्रीर्ीतातून येतो. लोकसंस्कृतीिे दशगनही त्यातून 
घडते. यादृष्टीने स्त्रीर्ीते महत्त्वािी ठरली आहेत. 
 
स्त्रीगीतातील सामाणजकता – 
 

पारंपहरक हस्त्रयािें जीवन मयादीत असल्याम ळे त्यातून प्रकट होिारी सामाहजकताही मयादीत 
स्वरुपािी असते. व्यक्ती, क ं ट ंबव्यवस्था, हववाहससं्था, नातीर्ोती, जातीजमाती, त्यािें परस्पर सबंंध, 
र्ावर्ाडा, राजकीय, सामाहजक जीवन यािंा समावशे सामाहजकतेत होतो. जातीयता ही तत्कालीन 
जीवनातील सामाहजक वास्तव होते. ती वाईट आहे अशी भावना तत्कालीन हस्त्रयातं हनमाि िंालेली 
नव्हती. 
 

वैराळ दादा । त िंी मािंी कोन जात ॥ 
ि ड्याकारन हदला हात ॥ 
पराया जातीिी मतै्रीि असेल तर 
त िंा मािंा भाऊपिा । हाय पराया जातीिा । 
त झ्या माझ्या भोजनाला । हाय अंतर ईतीिा ॥ 

 
म सलमान मनैाच्या संर्तीत बोली मराठी येईना असा अन भवही इथे माडंलेला आहे. स तार, झशपी, 

क ं भार, सोनार, िाटी, न्हावी, धनर्र, मराठा, कल्हाळ इ. जातींच्या मािसाशंी हस्त्रयािंा व त्याचं्या 
क ट ंबातील व्यक्तींिा व्यवहाराच्या हनहमत्ताने संबधं येत होता. िायाच्या द कानात हतला साडीिोळी खरेदी 
करावी लारे्. हशप्याकंडे िोळी हशवावी लारे्, सोनाराकडून दार्दाहर्ने घडवनू घ्याव ेलार्त. स ताराच्या 
मेटावर हतिा घरधनी हतफि भरायला जाई. माळ्याच्या मळ्यातील फ ले-फळे हतला सिावाराला घ्यावी 
लार्त. कल्लाळीनीच्या र् त्त्यावर हतिा भाऊ व पती जाई. या सवगजातीजमातीिा उल्लखे स्त्रीर्ीतातून येतो. 
जातीय संघषािे हित्रि येत नाही. उलट परस्पर सामंजस्यि येते. 

 
म लर्ी परक्यािी धन. हतिा साभंाळ करावा लार्तो. हशक्षि द्याव ेलार्ते आहि ह ंडा देवनू लग्न 

कराव ेलार्ते. 
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नवरीिा बाप । झहडतो घरोघरी ॥ 
हबन ह ंड्यािा नाही वर । 
बोलतू आप ल्या रािी । कजग काढू शतेावर ॥ 

 
असा ह ंड्याच्या िालीिा, शतेावर कजग काढून लग्न करुन देण्यािा अन भव येतो. यात 

सामाहजकता नाही असे कोि म्हिेल? साळ ला सास रवास िंाल्यािी र्ािी तर खूपि ंआढळतात. 
 

दारु मन दारु । बराडंी कैफािी । 
पराया नारीच्या संर्तीनं । घरं ब डाली कैकािी ॥ 

 
असा व्यसनाधीनतेिा, बाहेरख्यालीपिािा समािार घेतला आहे. भावाभावािंी भाडंिं, 

भाऊबंदकी, वाटण्या यािे उल्लखेही र्ाण्यातून येतात. अहेव मरि याव ं अस ं हस्त्रयानंा वाटत होते. 
त्यापाठीमारे् वैधव्यातील हलाकीि ं हजि ंआहि प नर्मववाहास बंदी हा सामाहजक वास्तवािा भार्ि होता. 
अशी सामाहजकता स्त्रीर्ीतातून प्रर्ट िंाली आहे. राजकीय जीवन हस्त्रयाचं्या अन भवािा हवषय नव्हता 
त्याम ळे तो हस्त्रयानंा र्ाण्यािा हवषय िंालेला हदसत नाही. 
 
स्त्रीगीतातून इणतिासावर प्रकाश – 
 

स्त्रीर्ीतातील एखादी ओवी इहतहासावरही प्रकाश टाकू शकते. लोकसाहहत्यािा अभ्यास 
इहतहासाच्या दृहष्टनेही महत्त्वािा ठरतो. लोकजीवनािा इहतहास हलहहण्यासाठी लोकसाहहत्य अत्यतं 
उपयोर्ी ठरु शकते. झसध प्रातंातील एका दंतकथेवरुन राखालदास बानजी यानंी १९२२ साली केलेल्या 
उत्खलनातून प्रािीनतम महोंजोदडो संस्कृतीिा शोध लार्ल्यािे आपिास ज्ञात आहेत. हशखर 
झशर्िापूरच्या पहरसरातील एक ओवी अशी. 
 

महादेवाच्या झपडीवरी । बेल वाहहला हशळाताजा । 
प त्र मार्ूनी रे्ला राजा ॥ 

 
या ओवीतील प त्र मार्िारा राजा कोि असावा? ि. शहाजी महाराज तर नसतील. शहाजी 

महाराजािंी जहाहर्री इंदापूर प िे पहरसरात होती. ते हशवभक्त होते. हशखर झशर्िापूरच्या महादेवाच्या 
दशगनास येत असत. त्यानंी हतथे पाण्यािा तलावही बाधंला आहे. भोसले घराण्यातील व्यक्तींच्या काही 
समाध्याही झशर्िापूरला आहेत. आजही देवस्थानािी मालकी भोसले घराण्याकडे आहे. एखाद्या देवाच्या 
वा साधूप रुषाच्या कृपाशीवादाने म लर्ा िंाल्यास त्यािंी नाव े ठेवण्यािी परंपरा भोसले घराण्यात होती. 
शहाशरफोजी या सत्प रुषाचं्या कृपाशीवादाने म ले िंाल्याम ळे मालोजी राजानंी आपल्या म लािंी नावं े
शहाजी व शरफोजी अशी ठेवली होती. हशवशकंराच्या कृपेने हजजामातेला प त्र िंाल्यावर त्यािें नावं हशव-
हशवा असे ठेवले असाव.े प ढे जी हे आदराथी पद लावनू हशवाजी असे िंाले असाव.े हशवाजी महाराज 
हशवझपडीवरल्या र्धंासारखे अधगिंद्राकार र्ंध लावत असतं. तेही हशवभक्त होते. ‘हर हर महादेव’ ही 
मराठी सैन्यािी रिर्जगना काय सारं्ते. दहक्षिेकडील शवै संप्रदायाशी हशवाजी महाराजािें सबंंध जोडिारे 
संशोधन अहलकडे रा.झि. ढेरे यानंी ‘हशखर झशर्िापूरिा शभं महादेव’ या गं्रथात केले आहे. अशा ओव्यानंा 
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सवगमान्यतेिा आधार असतो. पि ही सवगमान्यता ि कीिीही असू शकते. तेव्हा स या ओव्याकडून पूिग 
इहतहास लक्षात येत नाही. इहतहासाच्या इतर साधनाचं्या आधाराला लोकसाहहत्यािा प रावा बळकटी देव ू
शकतो इतकेि. 
 
स्त्रीगीतील एकसंघ मानणसकता – 
 

जीवनभाष्ट्याच्या दृष्टीने आजच्या काळातही स्त्रीर्ीते त्याचं्या वास्तव अन भवाम ळे, पारदशी सरळ 
अहभव्यक्तीम ळे व प्राहतहनहधकतेम ळे महत्त्वािी ठरली आहेत. एक महत्त्वािी र्ोष्ट अशी की तत्कालीन 
हस्त्रयािंी मानहसकता एकसघं होती. त्यात क ठलेही द भरं्लेपि नव्हते. प्रत्यक्ष जीवनात द ुःख, कष्ट, 
र् लामहर्री, सास रवास, कोंडमारा असला तरी ते सारे सहन करीत त्या जीवनाला सामोरी जात होत्या. 
देवाधमावरील श्रध्दाहनष्ठा, नैहतकतेच्या कल्पना आहि हिवट जीवनहनष्ठा या जोरावर जीवनातील 
लहानमोठ्या स खद ुःखािे प्रसंर् समरसून अन भवण्यािे व आनंद शोधण्यािे एक शहािपि त्यांिे हठकािी 
होते. सर्ळे जीवन सारखेि असल्यािे लोकर्ीतातून समहूमनािा आहि जीवनािा आहवष्ट्कार होत होता. 
 
स्त्रीगीताचे वाङ मयीन णवशेष – 
 

स्त्रीर्ीतािंा लहलत साहहत्याच्या दृहष्टनेही हविार करता येतो. स्त्रीर्ीते हवधी, श्रम, खेळ, नृत्य या 
अन षंर्ाने हनमाि होत असली तरी त्यािंा आहवष्ट्कार, प्राम ख्याने शाब्द स्वरुपािा व रे्य असतो. 
काव्यात्मकतेिे अनेक हवशषे स्त्रीर्ीतात आढळतात. प्रहतभेिी हनर्ममती, जीवनाशयािे हित्रि, भावभावनािंा 
आहवष्ट्कार व त्यािें उदात्तीकरि, कल्पनारम्यता, विगनातील सूक्ष्मता व हवहवधता, व्यच्क्तदशगने, भाषेिी 
सहजता, लय, अलंकाहरकता, प्रहतमािंा वापर, सूिकता इत्यादींिा हविार काव्यात्मकतेच्या दृष्टीने केला 
जातो. 
 
स्त्रीगीतातील लोकजीवनाचा आशय – 
 

लोकर्ीतातून लोकजीवनािा आशय माडंलेला असतो. स्त्रीर्ीतातून स्त्रीच्या भहूमकेतून समग्र स्त्री 
जीवनान भवािे प्रहतझबब पाहावयास हमळते. पारंपहरक स्त्रीजीवनातील एकही असा हवषय नाही की जो 
स्त्रीर्ीतातून आलेला नाही. स्त्रीच्या जीवनातील हवहवध रूपे, घरसंसार, नातेवाईक, शतेीवाडी, सिसमारंभ, 
हवहधहवधाने, देवदेवता, श्रध्दाहनष्ठा, संतमहंत, ऋत िि, जातीजमाती, त्यािें परस्पर संबंध या सवांिे 
हित्रि यातून येते. ते सवग व्यक्ती आहि समूहाच्या अन भवािे असते. त्यातून समाजाच्या धार्ममक, 
सामाहजक, सासं्कृहतक जीवनािे दशगन घडते. पूवीच्या हवविेनातून ही र्ोष्ट स्पष्ट केली आहेि. जीवन 
आशयाच्या दृष्टीने स्त्रीर्ीते ही पारंपहरक स्त्रीजीवनािा आरसाि आहेत. समाज इहतहासाच्या दृष्टीने ती 
महत्त्वािी आहेत. 
 
स्त्रीगीतातील रसात्मकता – 
 

साहहत्यातून मानवी भावभावनािंा आहवष्ट्कार होत असतो. जीवनात भावभावनानंा अत्यंत महत्त्वािे 
स्थान असते. त्यात हस्त्रया जात्याि भावनाप्रधान असतात. प रूषापेंक्षा त्या अहधक भावनाशील असतात. 
खडतर जीवन भावरम्य व सौंदयगसपंन्न करून जर्ण्यािी व सारं्ण्यािी कला त्यानंा प्राप्त िंालेली असते. 
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भावनाचं्या कलात्मक आहवष्ट्कारातून साहहत्यातील रसािंी हनर्ममती होते. त्यातून वाङ मयीन आनंद 

हमळतो. उत्कट भावनािंा आहवष्ट्कार करून त्यािे उदात्तीकरि केल्याम ळे स्त्रीर्ीतात रहसकािे मन प्रसन्न 
करिारी काव्यात्मकता प्रर्ट होते. स खसंवदेािंा मळा फ लहवला जातो. रसाच्या दृष्टीने स्त्रीर्ीतािंा हविार 
करता येईल. शृरं्ारािी विगने पाहा. 
 

मोठं या मोठं डोळं । डोळं हलबाचं्या फोडी ॥ 
र्ोऱ्या माझ्या मालनीिं । रूप सावळं ताल तोडी ॥ 

 
र्ोऱ्या स्त्रीिे विगन कसे. 

 
र्ोरीिं र्ोरपि । हळदीला मार्ं सारी ॥ 
र्ोऱ्यापिाला त्याज भारी ॥ 
पाण्याला रे्ली र्ोरी । अधंार करूयानी ॥ 
हदली घार्र भरूयानी ॥ 

 
यातला शृरं्ारभाव हकती हृदय आहे. तो क िाला स खाविार नाही? हवरहािी भावनाही अशीि 

उत्कटपिे स्त्रीर्ीतात येते. न कतीि लग्न िंालेली साळू नांदायला जाते आहे. 
 

साळू हनघाली सासरला । हतच्या आईिी वडेी माया ॥ 
सीता मािंी मालयन । मार्ं हाबंरती र्ाया ॥ 
साळू हनघाली सासरला । हतच्या पापिीखाली िंरा ॥ 
हतिा बधं  बोलं । हतला पिंमीिी बोली करा ॥ 

 
आता पतीदेव र्ावाला रे्ल्यानंतरिा हवरह पाहा. 

 
र्ावाला रे्लं म्हिू । येतू म्हिनू रे्लं काल । 
ि ड्या माझ्या राजसािी । वाट पाहून डोळं लाल । 

 
रान उठलं खायाला । रात देते र् िटका ॥ कारि ‘आंब्यािी डाल हपकून िंाली लाल’ ‘राजसाच्या 

पाटी । र्ावं भयाि लारे्पाठी ।’ अशी हतिी अवस्था होते. बरेि हदवस िंाले पतीदेव घरी परत आले नाहीत. 
 

र्ावाला रे्लं म्हिू । असं कस ंर्ावाला जािं ॥ 
नव ंधोतर िंालं ज नं ॥ 

 
यातला हवरह हकती सूिक तरीही स्पष्ट आहि उत्कट आहे. 

 
द ुःख हे स्त्रीजीवनाला व्यापून राहिारी र्ोष्ट आहे. ते वरे्वरे्ळ्या प्रकारिे व हवहवध पातळ्यावरिे 

असते. स्त्री म्हिून र्ौि आहि हीन लेखण्यािा प्रकार, सास रवासािा जीवघेिा िळ, दाहरद्र्यािे दशावतार, 



 अनुक्रमणिका 
 

द बळा संसार, मृत्यसूारख्या घटना यातून द ुःखािंी हवहवध रूपे साकार होतात. लेकीिा जलम जसा 
र्ाजरािा वापा । पािी देऊन काय नफा, कारि ती परक्या घरी जािारी. लेकीिा जलम जसा र्ाजरािा 
पाला । धनी क िािा कोि िंाला । ती र्व्हा तादंळािंी किी । बाप हवकून िंाला वािी । जन्मभर कष्टात 
आहि द ुःखात हपित जर्िे. 
 

लेकीिा र् जलम । भाड्यािा बईलं ॥ 
कधी ईसावा ह ईलं । 
लेकीिा र् जलम । देव देवनूी ि कला । 
बैल घाण्याला ज ंपला । जलमभरी । 

 
असं बाईच्या जन्मािं ठसठसत द ुःख. सास रवाशीिीिा िळ तर जीवघेिा. 

 
साळ ला सास रवास । हदरा नंदानी हतला केला ॥ 
बया माझ्या मालनीिा । कायावरी जलम रे्ला ॥ 

 
हभरूड लार्लेल्या आंब्यासारखी स्त्रीिी अवस्था. शारीहरक आहि मानहसकदृष्ट्या पोखरिारी. 

त्यात हे द ुःख द सऱ्याला सारं्ायिी पंिाईत. नवरा द बळा, व्यसनी, कतृगत्वहीन असला तर ‘पंरूष नाही धड 
िंाला नारीिा पवाडा’ अशी अवस्था होते. द बळ्या ससंारािी जनलोकाला घाि येते. भोर् सरल हदस 
येत्याल या आशवेर नािार संसार करावा लार्तो. अशा स्त्रीिे द ुःख हतच्या मरिा बरोबरि संपते. त्यात 
अहेवपिे मरि आले तर बरे नाहीतर वैधव्यातला उन्हाळा. असे स्त्री जीवनाला वढूेन राहिारे द ुःख 
स्त्रीर्ीतातून येते. करूि रसािा आहवष्ट्कार होतो. 

 
हास्य रसािी हवनोदी हिते्रही लोकर्ीतातूंन येतात. एखादी तरूि म लर्ी शजेाऱ्याच्या पे्रमात 

पडली तर 
 

काय भाळलीस र्ोरे । शजेारच्या फाकड्याला ॥ 
िटिी हमळना त कड्याला । 

 
अशी दाहरद्र्यािी भीती हतला घातली जाते. लग्नानंतर बायकोच्या र्ोरेपिावर भाळून घरी 

बसलेला बाईलवडेा पाहा. 
 
डोंर्री कशाला पेरल्या त री । बायको र्ोरी । म्हिून बसलास घरी ॥ आता ‘बायको काळी असली 

तर झहडतोय आळी’ अशी त्यािी अवस्था होते अशा नवऱ्यािी पोि बायका लरे्ि ओळखतात. 
 

द बळा भरतार । भाजी आितो धोतरात ॥ 
नाही नारीच्या खातरत ॥ 

 
कशा वळेेला बायका हशरजोर होतात. 
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अंबारीिा हत्ती । अंबारी घालू हदना ॥ 
नार प रूषािं िालू हदना । 

 
दोन बायकाच्या प रूषािा उपहास स्त्रीर्ीतातून केला जातो. 

 
दोन बायकािंी हौस । मोठी र्ं र्ड्याला । 
हदवाळीच्या हदवशी । अंघोळ करतो वड्याला ॥ 

 
लंपट मािसािं एक हित्र 

 
माळ्याच्या मळ्यात । मेथीबाईला आलं र्ोंडं । 
सासू जावाया मार्ं झहडं ॥ 

 
असा हास्यरस लोकर्ीतातून येतो. बाळराजािे कौत क करताना वात्सल्यभाव येतो. तर 

देवाहदकाचं्या र्ाण्यातून भक्तीभाव प्रकट होतो. सवगि रसािा धाडंोळा घेता येिार नाही पि या गं्रथातील 
अनेक लेख त्या त्या रसािंा व भावनािंा आहवष्ट्कार घडहवतात. 
 
स्त्रीगीतातील कल्पनाणवलास – 
 

साहहत्यािी हनर्ममती ही केवळ अन भवािी हनर्ममती नसते तर त्यात कल्पनेिाही भार् असतो. प न्हा 
ही कल्पना वास्तवाच्या आधारानेि प्रर्ट होते. पावसासाठी आस सलेली धरिी, फळी धरून उठलेलं 
आभाळ, घोंघावत आलेला वादळवारा, वीजािंा िमिमाट आहि ढर्ािंा र्डर्डाट नंतर कोसळिारा 
पाऊस पाहून स िलेली कल्पना पाहा. 
 

पडपड पावसा । इजबाईिा तेलतवा ॥ 
धरिीमाता बोलं । कवा येहिल माझ्या र्ावा ॥ 
पाऊस एवढं पािी । वीजबाईनं काढलं ॥ 
हहरिंदर एवढा वारा । म्होर जासूद धाडलं ॥ 
मेघराजािं लर्ीन । इजबाई करवली ॥ 
माझ्या सख्याच्या शतेामधंी । राती वरात हमरवली ॥ 

 
पंिमहाभतूािे एक भव्य नाय या ओव्यात आहे. पावसावर लग्नािी केलेली कल्पना हकती मनोहर 

आहे. त्यात वीजबाई करवली आहि शतेात वरात हमरवली. आकाश प रूष आहि धरिी स्त्री याचं्या 
हमलनािा क्षि म्हिजे लग्न सोहळाि असा मनोहर कल्पना हवलास आहे. 
 
स्त्रीगीतातील प्रसगंाचंी णचत्रिे – 
 

स्त्रीर्ीतातून स्त्री जीवनातील व समाज जीवनातील हवहवध प्रसंर्ािंी हित्रिे त्या त्या भावभावनासंह 
येतात. उदा. लेकीिा जन्म, मार्ि,ं लग्न समारंभ, सासरला पाठविी, न्हाि लीिा कायगिम, स हार्रात, 
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सास रवास, डोहाळं जेवि, हदनिया, सिसमारंभ, देवदेवताचं्या यात्रा, पाऊसपािी, बाजारहाट, नवऱ्यािी 
व्यसने आहि बाहेरख्यालीपिा, आजारपि, हळदीक ं कू, भाच्यािं बारस,ं मरि यासारख्या हकतीतरी 
प्रसंर्ािी आहि त्यावळेच्या भावाच्स्थतीिी हित्रिे स्त्रीर्ीतातून येतात. प्रस्त त गं्रथातील लेख यािी साक्ष 
देतील. स्त्रीर्ीतात प्रसंर्ातील संवादात्मकता येते. नंिद भावजईिे संबधं मोठे मजेशीर असतात. सोडता 
तर येत नाहीत धरले तर िट टा घेतात. भाऊ बहहिीला आियला हनघाला आहे त्यावळेिा संवाद-इळािा 
ईळ रे्ला । र्ाडी तट यािी हविायला ॥ जातो बहहिीला आिायला ॥ भावजय र् जरी बोलयती । त मच्या 
बहहिीिं र्ाव द र । आडवा नहदला आला पूर ॥ बंध जी बोलईतो । मी अर्ंत पवनार । बहहिीला आिीन 
वरच्यावर ॥ भावजय र् जरी बोलयती । ल र्ड िोळीला आला कार । बधं जी बोलईतो । िाटी मािंा मतैर । 
घीन बहहिीला हपताबंंर ॥ अशी संवादात्मकता स्त्रीर्ीतात येते. 
 
स्त्रीगीतातील व्यक्ततणचत्रिे – 
 

साहहत्यातून हवहवध व्यच्क्तहित्रिे येत असतात. लोकर्ीतातील व्यच्क्तहित्रिे ही स्थूल स्वरूपािी 
असतात व सवग साधारिपिे समाज जीवनात सवगत्र आढळिारी असतात. त्यात ि डा मािंा राजस, नेिंता 
िंदखोर बाळ, वािीिा बंध , र्वळी नाना, सीता मालन, शजेारीि सया, भावजयी वािीन, भाऊपण्यानं 
जोडलेली मतै्रीि अशी नात्यातील मािसे जशी हित्रीत केली जातात तशी िाटी, वैराळ, सोनार, झशपी, 
स तार, क ं भार, कल्हाळीन यासारखी समाज जीवनातील मािसेही येतात. त्यािंा संबंधही हित्रीत केला 
जातो. देवदेवतानंाही मानवी रूप देवनू त्यािंी हित्रिे केली जातात. ही सर्ळी व्यच्क्तहित्रिे समाज 
जीवनात आढळिारी व हस्त्रयाचं्या अन भवािी असतात. कथार्ीतातूनही ती ती पाते्र साकार होतात. 
व्यच्क्तहित्रिाच्या दृष्टीने लहलत साहहत्या इतकी समृध्दता त्यात नसली तरी त्यात हवहवधता आहि 
वैहशष्ट्यप िगता असते. 
 
स्त्रीगीतातील अलंकार – 
 

काव्यातील अलंकार, प्रहतमा, रिनािात यग ह्या हवद वतेच्या हनदशगक असतात. स्त्रीर्ीते तर ग्रामीि 
भार्ातील अहशहक्षत, रूढ अथाने हनरक्षर हस्त्रयानंी रिलेली आहि र्ाईलेली असतात. त्याम ळे त्यात या 
र्ोष्टी क ठल्या असिार? असे वाटिे स्वाभाहवक आहे, पि तसे नाही. कवन म्हंटले की त्यात काही र्ोष्टी 
अभाहवतपिे आहि सहजतेने येतात. अंतुःकरिातील उत्कट भाव उंिबळून आला की शब्द कल्पनेिा 
पहरवशे धारि करून हवहशष्ट लयीति येतात. सारं्ण्याच्या हभन्न हभन्न परीतून उच्क्तवैहित्र्यािा आहि 
अलंकारािा जन्म होतो. स्त्रीर्ीतात रसाला अन कूल अशा विािी िमत्कृती जन्य आवृत्ती साधून अन प्रास 
साधला जातो. 
 

• माळ्यािा मळा । जाईिा आळा । 
 तोडती नार । र् ंफती हार । 
 अशी स रत अहनवार । मारती लहार । 

• सासरच्या वाटे क िक ि काटे । 
• घ म घ म रे माडंवळा घ मत रमत । 
• आंबा हपहकतो । रस र्ळीतो । कोकििा राजा बाई । हिंम्मा खेळीतो । 
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या रिनात अन प्रास नाही असे कोि म्हिेल? 
 
हस्त्रयाचं्या ओव्यात यमक सवगत्र आढळते. तीन िरिाच्या ओवीत द सऱ्या व हतसऱ्या, िार िरिाच्या 

ओवीत द सऱ्या व िौथ्या िरिात यमक असतेि. ती एक आव्यक बाब आहे. त्याला र्ािाऱ्याच्या भाषेत 
‘मोडीवर स टिे’ असे म्हितात. क ठलीही ओवी घ्या त्यात यमक सवगत्र आढळते. 
 

लाविीिा आंबा । पािी घालती कौलाने 
नेिंता बाळ मािंा । आबंा वाढतो डौलाने । 
लाविीिा आंबा । पािी घालती वजंळीनं । 
साळूनं िालं घेतली जाभंळीनं । 

 
असे यमक प्रत्येक ओवीत असतेि. क्वहित एक शब्द दोन अथाने वापरून श्लेष साधला जातो. 

 
र् ज बोलताना । िदं्र माळीच्या आड रे्ला । 
नाही र् जािा िंाडा िंाला । िंद्र दमून पार रे्ला ॥ 

 
यातल्या शवेटच्या िरिातील िंद्रािा अथग िदं्र आहि भाऊ असा दोन्ही अथाने केला तर िालतो. 

 
द बळा भरतार । रोज आितो ताजा शरे । 
त्याला म्हिावा सावकार ॥ 

 
अशी विोक्तीही येथे हदसते. उपमा तर अलंकारािा प्राि. अलंकार म्हिजे त्यािाि हवस्तार. 

स्त्रीर्ीतात उपमा सवगत्र आढळतात. 
 

बंध जी परास । भाच्या बाळािी आर्त ॥ 
म दला परास । मला व्याजािी लज्जत ॥ 

 
स्त्रीर्ीते म्हिजे उपमािें भाडंारि. आता लेकीला र्ाजरािा वापा, ऊसािे वाडे, बन्सी मका, 

जाभंळ, केळी, श िािंी िादंिी, वीज, भाड्यािा बैल, कोथंबीर, पराया घरिे ताक अशा उपमा हदलेल्या 
हदसतात. बाळाला, लाविीिा आंबा, इंग्रजी बेंडबाजा, र्ल्लीतला िदं्र, सडीव तादं ळ, पेरूिं िंाड, स रूिी 
िंाडं, राघू वर्ैरे उपमा हदलेल्या हदसतात. नवऱ्याला बरे्डािं पान, अंर्ठीवरला खडा, क ं कवािा करंड, 
भ जंर्, बच्या नार्, हहरव ंसीताफळ, आईला – हंबरती र्ाय, उंबरािी सावली, समय, साखर, त पािी 
हकटली, वहडलानंा – वड, हपकला उंबर, पारखी सोनार, पानमळा, िंदन, मोर, भाऊरायाला – लसून, 
हकल्ल्यािा ब रूज, वाघ, शहामृर्, िंद्र, हशलेदार अशा शकेड्याने उपमा स्त्रीर्ीतात काढून दाखहवता 
येतात. 

 
‘लेकीिा जलम जसा र्ाजरािा वापा’ झकवा ‘बारीक मािंा र्ळा । जसा पेटीिा बेंडबाजा ।’ 

‘साळूच्या माझ्या र्ळा जशी झककरी झककती’ अशा उत्पे्रक्षा इथे भेटतात. 
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कवळी त िंी जानी । आंब्यािा फ लवरा । झकवा िंदन मािंा नाना । खरा िंदन जातीिा यातील 

रूपके वैहशष्ट्यपूिग आहेत. 
 

आई बापाच्या माघारी । कोि माहेरी रे्ली येडी ॥ 
कवटाळल्या खाबं मेढी ॥ 

 
झकवा 

 
सीता सीता म्हिूनी । राम कवटाळीतो िंाडं ॥ 
सीता डोंर्राच्या आड ॥ 

 
अशी स्वभावोक्तीने रामाच्या शोकािी अवस्था हिहत्रत केली आहे. 

 
मारीला इदं्रहजत । ढासळल्या माड्या । 
खाईना दानािारा ॥ याच्या कोतवाल घोड्या ॥ 

 
हायका कशािा कशाला संबधं. अशी असंर्ती इथे हदसते. अहतशयोक्ती तर फार आढळते. 

 
नाजूक मनेैिी कंबर । हनऱ्या पडल्या शभंर ॥ 

 
झकवा 

 
र्भीन नारीला । हतला हदव्यािं लार् उन ॥ 
नेिंत्या मनेैिं । हतिं आिाट र्ोरपि ॥ 

 
झकवा 

 
जोडव्यािं पाय । क ण्या नारीिी वाजल्याती ॥ 
बैलं दाविीिी भ जत्याती ॥ 

 
माहेरच्या विगनात, हतथल्या मानसाच्या कौत कात अहतशयोक्ती आढळतेि. 

 
क ं कवािा करंडा । मेिािा द सरा ॥ 
माझ्या ि ड्याला आसरा ॥ 

 
असे हदरािे अन्योक्तीने केलेले विगन हदसते. 

 
राघू मनेैिं रूप र्ोजीरवािी । माझ्या िादंाला शोभती ॥ 
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िंद्रामार्ली िादंिी ॥ 
 

असा अथातंरन्यास अलंकारही क्वहित साधला जातो. हे सारे अलंकार स्त्रीर्ीतात इतक्या 
सहजतेने येतात की ते अलंकार आहेत यािी जािीवही त्यानंा नसते. त्यात क ठेही पहंडती कृत्रीमता नाही. 
‘स्त्रीर्ीतािी विगन शलैी अर्दी सरळ हन सूिक आहे. अल्पाक्षरी आहि ठसठसीत आहे. साधी हदसत असली 
तरी सालंकृत आहे.’ हे नारायिराव नादंापूरकरािें मत उल्लेखनीय आहे. स्त्रीर्ीतातील जीवनहित्रि साधे 
असले तरी सारं्िे बहारदार, औहित्यपूिग व सूिक असते. 
 

पाण्याला रे्ली र्ोरी । हहर सोडून बारवला । 
हतिा िंदन मव्हरला ॥ 

 
यापेक्षा वयात आलेल्या म लीिे विगन ते काय करिार? झकवा 

 
ताबंोळीन बाई । पान देताना ि कली ॥ 
नखल्या माझ्या बधं जीला । माझ्या िादंाला हदपली ॥ 

 
यापेक्षा प रूषी सौंदयािे विगन ते काय करिार? 

 
म लर्ा लाविीच्या आंब्यासारखा वाढतो. सास रवास हभरूड लार्लेल्या आंबेच्या फोकेसारखा 

असतो. म लर्ी मोठी िंाल्यािे माझ्या अंर्ािी िोळी । त झ्या अंर्ाला दाटली । शीि राघानं र्ाठली ॥ यापेक्षा 
सूिकतेने काय सारं्िार? संयम आहि औहित्य तर स टले नाही पाहहजे आहि काव्यसौंदयग तर पाहहले असे 
ओवीतले रिनािात यग असते. 
 
स्त्रीगीताचा रूपबंध – 
 

रिनेच्या दृष्टीने स्त्रीर्ीतािा हविार केला तर त्यात लोकमहाकाव्यापासून ओवीपयंत अनेक प्रकार, 
रूपबधं आढळतात. हे सवग प्रकार रे्य असतात. अंर्ाईर्ीते, बडबडर्ीते, खेळर्ािी अथाच्या दृष्टीने फारशी 
महत्त्वािी नसतात. त्यातली लय, ताल, ठेका आहि हवनोद महत्त्वािा असतो. र्ाण्यात कडवी, िरि व 
धृवपदािी प नरावृत्ती आढळते. कथार्ीतात भारजा बाळाई, भ लाबाई यािंी र्ीते आढळतात. 
हवषयमयादेम ळे ती या गं्रथात आली नाहीत. ही र्ीते ओव्याच्या मानाने कमी आहेत, ती स्मरिात ठेवण्यास 
व र्ाण्यास अवघड असतात. ओव्या हवप ल तर आहेति पि सवग दृष्टीने सोप्याही आहेत. ओवी हा हस्त्रयानंी 
हनमाि केलेला प्रािीन असा श ध्द मराठी काव्यप्रकार आहे. ओवी म्हिजे ओविे, र् ंफिे, गं्रथीत करिे. 
त्यात अथग आहि शब्द ओवले – र् ंफले जातात. ससं्कृतात अन ष्टूभ वृत्त आहे पि ओवी नाही. ओवी ही 
केवळ मराठीिी हनर्ममती आहे. ती अत्यतं लवहिक असते. सवग तऱ्हेने वापरता येते. रिना करायाला, 
आठवायाला, र्ायला स लभ असते. आज लोकहप्रय होत असलेल्या िारोळीपेक्षाही ती सोपी आहे. 

 
ओवीतला पहहला िरि हा हवषयदशगक म खड्यािा असतो. त्यािी रिना काव्यमय व बाधंीव 

असते. द सऱ्या व हतसऱ्या िरिात त्याि हवषयािा हवस्तार केलेला असतो. ओवीिा म खडा सोडला तर 
हवषय द सऱ्या व हतसऱ्या िरिातील सहा शब्दात आशयदृष्ट्या पूिगरीत्या माडंला जातो. आहभजन वर्ातील 
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हस्त्रयामधून जी संकलने केली आहेत. त्यात साडेतीन िरिी ओवी आढळते. शवेटिा अथािरि ज्याला 
ओवी म्हटले जाते त्याला उदे्दशून असतो. उदाहरि मालनबाई, साजनबाई झकवा एखादा रे्य शब्द येतो. 
िार िरिाच्या ओवीत दोन प्रकार आढळतात. 
 

पाह ण्याला पाह ििार । मी का घालीती प रायि ॥ 
खाली साखरेिं आळं । वर त पािं द रायनं ॥ 

 
या ओवीत िार स्वतंत्र िरि आहेत. तर काही वळेा तीन िरिाच्या ओवीति ज्याला ओवी र्ाईली 

आहे त्याहवषयी हतसरा िरि घालून ती िार िरिी केली जाते. नेिंता बाळ मािंा, र्वळि मािंी बाई, 
र्वळी मािंा नाना, वािीिा बंध  मािंा, यासारखे ते िरि असतात. पाि झकवा सहा िरिाच्या ओव्याही 
थोड्या आढळतात. 
 

पराया नारीिी । जरा जपून कर िोरी । 
हतच्या शजेेवरी । नको िंोपूस हबनघोरी ॥ 
हतिा नवरा हशरावरी ॥ 

 
यातल्या प्रत्येक िरिात शवेटी यमक येते. पि अशा ओव्या अपवादात्मक आहेत. 

 
स्त्रीगीतातील शब्दकळा – 
 

स्त्रीर्ीतातील शब्दकळा ही हततकीि वैहशष्ट्यपूिग आहे. प्रत्येक शब्दाला रूप, रस, र्ंध, आहि 
आकार असतो. त्यािे म्हिून एक व्यच्क्तमत्व असते. सामथ्यग आहि सौंदयग असते. ओवीत अथान रूप शब्द 
र्ोवले जातात. स्त्रीर्ीतातली सवग शब्दकळा ग्रामीि बोलीतली आहे. हतिे सौंदयग ‘फेअर ॲण्ड लव्हली’ िे 
नसले तरी त्यात अस्सल र्ावरान र्ोडवा, सतेजपिा, सहजतेतलं अनघड सौंदयग असते. हदटी, संद क, 
वैराळ, झदडी, खनाळ, व्हंजी, इटी. नादं्रकीिे िंाड, नंदी, र्ोपा, हबदीला, र् ज, पातरा, हनघळू यासारखे 
आज वापरात नसलेली पि ज ने शब्द इथे भेटतात. प्रमाि शब्दािी बोलीतली रूपे इथे हदसतात. जशी 
इटली (हवटली), अंद क (अंध क), आव क (आय ष्ट्य), औंदा (यंदा), क रंदान (िोधान), हाळी (हाक), 
ग्वात (र्ोत), वटी (ओटी), द हित (द झित), र् ता (र् तंा), ख ती (खोती), बराडंी (ब्ाडंी), वरजलं (वज्यग 
करिे), यात स लभीकरिािी प्रहिया हदसते. 

 
काव्यमय शब्दकळा हे स्त्रीर्ीतािे एक वैहशष्ट्य आहे. ओवीच्या म खड्यािा िरि काव्यमयि 

असतो. देख नपि, नकल्या बंधू, बाजूबंद, हशवघडिी, र्जीभार, राजवखी, राजेंदर, साजंाई, कालाहकत्ता, 
हवसबंदािी रोप, फ टािी रंर्दाट, साखर शरेिी, बोळवि केली, मखर र् ंफलं व या सारखी प्रािीनतेसी 
नातं सारं्िारी काव्यमय, सौंदयग संपन्न शब्दकळाही इथे हदसते. काव्यमय शब्दकळा अशी संकल्पना, 
भाषाहवज्ञानातही माडंली जात आहे. भाषावैज्ञाहनक दृष्टीने स्त्रीर्ीतािा अभ्यास होण्यािी र्रज आहे. 
स्त्रीर्ीतात प त्र फलप्राप्तीसाठी हहरव्या िोळीवर राघूिी कहशदा काढिे. हवरहातील हमलनोत्स कता रसझलब  
र्ळे या शब्दानी सूहित करिे असे काही संकेतही येतात. 
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स्त्रीगीतातील गेयता – 
 

स्त्रीर्ीते रे्य असल्याम ळे स्वरान्त यमके सवगत्र आढळतात. शवेटच्या शब्दात ई, बी, ही अशी अक्षरे 
घालून शब्द रे्य केला जातो. उदाहरिाथग बारं्डी बारं्यडी, वाक नी – वाक ईनी, बोलत्याती बोलबीत्याती. 
ओवीत रे्यतेसाठी अर्, बाई र्ं, एवढी, असा बाई असे शब्दही लयीसाठी घातले जातात. मराठमोळ्या 
भाषेिा अस्सल देशीपिा स्त्रीर्ीतातून हदसून येतो. 

 
स्त्रीर्ीतात सर्ळीि र्ीते िारं्ली आहेत असे नाही. त्यात एखाि म खड्यािी र्ािी आढळतात. 

प नरावृत्ती, पाल्हाळ, स्थ लता, हनरसता हे दोषही फार मोठ्या प्रमािात आढळतात. अहशहक्षत 
लोकमानसािी रिना असल्याने हे दोष येिारिं. संत साहहत्यातही हे दोष हदसतात. पि एकंदरीने पाहहले 
तर स्त्रीर्ीताच्या अहभव्यक्तीत सूिकता, औहित्यपूिगता, अलंकाहरकता, बाधंीव रिनािात यग, रे्यता, 
बोलीतील समृध्द काव्यात्म शब्दकळा, अल्पअक्षरत्व, ठसठशीतपिा इत्यादी अनेक वैहशष्ट्ये हदसतात. 

 
स्त्रीर्ीतािी रिना उच्क्त – वैहित्र्याने भरलेली, प्रसंर्ान रुप कोमल आहि कठोर, लाघवी तसेि 

सडेतोड आहे. त्याि शब्दािंा संके्षप तसा अथािा हवस्तार आहे. भावना कल्पनेच्या कोदंिात बसहवण्यािी 
कला आहे. एकि भावना हवहवध पध्दतीने माडंण्यािे सामथ्यग आहे. आहवष्ट्कारािा घाटही वरे्वरे्ळा आहे. 
यासबंंधी डॉ. नारायि नादंापूरकरािें हविार नोंदहवण्यासारखे आहेत. मराठवडा साहहत्य संमेलनाच्या 
अध्यक्षीय भाषिात ते म्हितात.– “यातील भावना जशा हजवतं आहेत तशी सजावटही संजीवक आहे. ही 
खऱ्या अथाने मराठी कहवता आहे. हीत नऊही रसािंी नादंिकू आहे. भावना कल्पनािे मनोहर हमश्रि 
आहे. कवहयत्रीिा व्यच्क्तहवकास आहे. वास्तवता आहे. वास्तवािे उदात्तीकरि आहे. नादमाध यग आहे. 
शब्दहित्रि आहे. कलेिे सहजस दंर स्वरूप आहे. हीत जीवनािी र्ाथा आहे. आहि संस्कृतीिे संरक्षि 
आहे. हे सवग साधे पि पोटच्या उमाळ्याने आहे. त्यात अंतरीच्या नानाकळा आहेत. अशा उल्लासािे 
वातावरि हनमाि करण्यािे सामथ्यग आहे. जात्याच्या ख ंयाला पालवी फ टेल अशी भावस धा आहे. 
पोटातून हनघाले ते ओठातून बाहेर पडले. जसे हतला स िले तसे हतने रिले. असा हा काव्यप्रकार आहे.” 
 
कणवता आणि स्त्रीगीतातील फरक – 
 

स्त्रीर्ीतातून स्त्रीजीवनािा पयायाने लोकजीवनािा आशय, मानवी भावभावनािें हित्रि, 
कल्पनारम्यता, प्रसंर् विगने, व्यच्क्तहित्रिे, रिनेिी हवहवधता, अलंकाहरकता, स ंदर शब्दकळा हे काव्यािे 
हवशषे आढळत असले तरी काव्य आहि स्त्रीर्ीते यातील फरकही स्पष्ट करता येईल. स्त्रीर्ीतेही परंपरेने 
िालत आलेली असल्याम ळे त्यात सावगकाहलकता असते. वतगमानातही ती हततकीि वैहशष्ट्यपूिग ठरतात. 
श्रेष्ठ कहवता ही सावगकाहलक असली तरी सवगि कहवता तशी असते असे नाही. स्त्रीर्ीतािी हनर्ममती ही म ळात 
व्यक्तीिी असली तरी प ढे ती साम हहक होते. हनर्ममती, सादरीकरि, आस्वाद यात साम हहकता येते. 
त्याम ळे आशयात म रलेला र्ोडवा आहि रिनेत सफाईदारपिा येतो. त्यात स्थळ काळान रुप बदलण्यािी 
लवहिकता आढळते. 

 
कहवता ही व्यच्क्तहनष्ठ हनर्ममती असल्याम ळे त्यावर कवीच्या व्यच्क्तमत्वािा ठसा म्हिजे नामम द्रा 

कायम असते. त्यात बदलशीलता, लवहिकता आढळत नाही. स्त्रीर्ीते मौहखक परंपरेने िालत येतात तर 
कहवता हलहखत परंपरेने येते. स्त्रीर्ीते कोित्याना कोित्या हियेशी (दळिकाडंि, खेळ, नृत्य) संबधंीत 
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असतात. कहवता हियेशी संबंधीत नसते. स्त्रीर्ीते र्ाईली जात असल्याम ळे त्यात रे्यता, स्वरप्रधानता, 
संर्ीतमयता आढळते. कहवतेत या र्ोष्टी असतीलि असे नाही. म क्तिंदातही कहवता असू शकते. 
स्त्रीर्ीतात मंत्राक्षरता असते तर कहवतेत अवतरि क्षमता असते. स्त्रीर्ीते बोलीत आहवष्ट्कृत होत 
असल्याम ळे त्यात हजवतंपिा, रहसकाच्या हृदयाला हभडण्यािे सामथ्यग असते. कहवता ही बह धा प्रमाि 
भाषेत अहभव्यक्त होते. स्त्रीर्ीतात लोकमानसातील तर कहवतेत अहभजन वर्ातील संकेत व्यक्त होतात. 
सामहूहकतेम ळे स्त्रीर्ीतात हविार, भावना, अहभव्यक्ती यात स्थूलता आढळते. कहवतेत त्यातील सूक्ष्मता, 
तरलता आढळते. लोकर्ीतात प नरावृत्ती, हनरथगक शब्द योजना, पाल्हाळ या र्ोष्टी हदसतात. कहवतेत या 
र्ोष्टी असत नाहीत. सामहूहकतेच्या पातळीम ळे प रोर्ामी हविार, पहरवतगनशीलता, हवद्रोह, प्रयोर्शीलता 
या र्ोष्टी स्त्रीर्ीतात क्वहिति येतात. मानदंड ठरिाऱ्या कहवतेत या र्ोष्टी असतात. लोकर्ीताच्या 
सादरीकरिाच्या लोकसंघटना असतात. स्त्रीर्ीतात असे कायमस्वरुपी लोकसघंटन हदसत नाही. 
काव्यवािन होत असले तरी कहवताचं्या सादरीकरिाच्या लोकसंघटना नाहीत. 
 
ऋिणनदेश – 
 

कोिते ही काम अनेकाचं्या सहकायाने साकार होते असते. परंपरेतले हे स्त्रीधन हनमाि करण्यात 
जतन करण्यात. अनेक अज्ञात माऊलींिे हातभार लार्ले असतील. त्यािे ऋि हकती मोलािे आहेत. ही 
र्ीते मला म लाप्रमािे वात्सल्याने देिाऱ्या श्रीमती रूच्क्मिी काबंळे, द्रोपदाबाई सावतं, यशोदाबाई 
झनबाळकर, कै. शहाबाई जरर्, मसाबाई रे्जरे्, भीवराबाई सरर्र, सौ. फ लाबाई व झसध  वलेकर, 
भार्ीरथी इंर्ोले व सौ. कमल इंर्ोले, त ळसाबाई सातप ते, म क्ताबाई रे्जरे्, नान बाई पवार, भार्ीरथी 
काटे, िंद्राबाई वलेकर, फ लाबाई बाबर, इंहदराबाई हार्ीर, देवई ठोकळे, तान बाई काबंळे, सरूबाई 
वाघमारे, झसध ताई देशम ख, सोनाबाई पवार, भार्ीरथी झशदे, कोंडाबाई माने, हहराबाई कट टे अशा हकती 
माता भर्ीनींिी नाव ेसारं्ावीत. हशवदास भोसले, कोंडीबा पवार, सदाहशव सरर्र, भर्वान कराडें अशा 
वहडलधाऱ्यानंीही र्ीते हदली आहेत. 
 

एक एक ओवी । लाखा लाखाला द्यावी । 
जीवभावानं र्ावी ॥ 

 
अशी र्ािी त्यानंी र्ायली, म्हंटली, साहंर्तली. इथे एका प्राहतहनहधक स्त्रीजीवनािी माडंिीसाठी 

िौकट स्वीकारल्याम ळे मला ती सवग वापरता आली नाहीत ही र्ोष्ट खरी. मािें काम ‘मी तव हमाल 
भारवाही’ असेि आहे. या ग्रथािें सवग श्रेय या र्ािाऱ्या माऊलीनािं आहे. 

 
संिारच्या ‘हप्रयवदंा’ या प रविीतून या गं्रथातील बरेिश ेलेख प्रथम प्रहसध्द िंाले. राहहलेले दहा 

एक लेख संिारच्या इंद्रधन  प रविीतून प्रहसध्द िंाले. या प रविीिे संपादक वसंतराव एकबोटे, प्रा. स हास 
प जारी व त्यािें सवग सहकारी यािंा मी अत्यंत ऋिी आहे. त्याचं्याम ळेि हे लेखन हवनाखंड िंाले. र् रूवयग 
डॉ. द. ता. भोसले यानंी हस्तहलखीत वािनू मौहलक सूिना केल्या. हमत्रवर्ग डॉ. हवश्वनाथ झशदे, डॉ. 
राजन र्वस, प्रा. अरूि झशदे, म क ं द वलेकर, प्रािायग डॉ. मानझसर्राव जर्ताप, प्रािायग डॉ. आ. र्ो. 
प जारी, डॉ. हवजय जाधव, प्रा. वामन जाधव, मारूती भोसले, दत्ता सरर्र या स्नेहयानंी मदत केली. सौ. 
मंर्ल, कन्या च्स्मता व स्वाती यानंी स्त्रीर्ीते हलहून घेण्यासाठी मदत केली. रहसकानंी प्रहतसाद देऊन हा 
गं्रथ प्रहसध्द करण्यासाठी प्रोत्साहन हदले. 
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प्रहसध्द ग्रामीि साहहच्त्यक आहि महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष र् रूवयग प्रािायग 

रा. रं. बोराडे यानंा एखादा या गं्रथाच्या प्रकाशनाथग सहज बोललो. त्यानंी हस्तहलहखत मंडळाकडे पाठवनू 
देण्यास साहंर्तले. मंडळाच्या तज्ज्ञ परीक्षकाचं्या हनिगयाम ळे मंडळाने हा गं्रथ प्रहसध्द करण्यािा हनिगय 
घेतला. अध्यक्ष मा. प्रािायग रा. रं. बोराडे सर, मंडळािे प्रभारी सहिव उ. बा. स यगवशंीसाहेब यानंी हा गं्रथ 
प्रहसध्द करण्यासाठी बह मोल मदत केली. शासकीय म द्रिालयात हा गं्रथ उत्कृष्टपिे िापून हदला. या 
सवांच्या सहकायाहशवाय हा गं्रथ आपल्या हाती पडलाि नसता. या सवांिे मी अतंुःकरिपूवगक ऋि व्यक्त 
करतो. 

 
 डॉ. कृष्िा इगंोले. 

 १०३२/५ ‘मािदेश’ लोहार र्ल्ली, 
 सारं्ोला. हज. सोलापूर. हपन. ४१३ ३०७. 
 द रध्वनी (०२१८७) २२०५९३. 
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लोकसंस्कृतीतील स्त्रीरूपे 
 

डॉ. कृष्िा इंगोले. 
 
 
  



 अनुक्रमणिका 
 

लेकीचा जलम 
 

लेकीिा जन्म एक आपत्ती. र्ावा-र्ावात, घरा-घरात, नात्यार्ोत्यात येिारा हा अन भव. म लर्ा 
िंाला की त्यािे क ट ंबात आहि नातेवाईकातं जसे स्वार्त होते तसे म लीिे होत नाही. पहहलीि म लर्ी 
असेल तर फारसे नाही पि हतच्या पाठीवर द सरी झकवा हतसरी म लर्ी िंाली तर.. ‘काय प न्हा म लर्ीि! 
अरे अरे!’ अशी हळहळ. त्याम ळे आईलाही वाईट वाटते. नकोशी असतानंा िंालेली म लर्ी म्हिून खेड्यात 
हतिे नावि ‘नक सा’ असे ठेवतात. आता हे काय नाव िंाले? हाि भाव ज्योती म्हापसेकराचं्या ‘म लर्ी 
िंाली हो!’ या नाटकात आला आहे. मर् र्भगजल परीक्षा, र्भगपात, म लीिा जन्मि नाकारण्यािी प्रवृत्ती. 
त्याम ळे एकूि स्त्री-प रूष संख्येिा समतोलि ढासळत आहे. आपल्या एकूि सामाहजक, सासं्कृहतक, 
आर्मथक पहरच्स्थतीिा हा पहरिाम असतो. म लीला लहानािे मोठे कराव ेलार्ते. हतच्या हशक्षिासाठी प्रिंड 
खिग करावा लार्तो. ती तरुि िंाली की घरात हतिीि झिता. घरातील तरुि म लर्ी म्हिजे पदरातील 
इस्तू. ती जर वडेीवाकडी वार्ली तर आईबापािी बेअब्ू, हतच्या लग्नािा प्र्न. म लीच्या बापाला लािार 
होऊन वरहपत्यािे उंबरठे हिंजवाव ेलार्तात. ह ंड्यासाठी, प्रसंर्ी लग्नासाठी प्रिंड खिग करावा लार्तो. 
जे लोकजीवनात असते तेि र्ाण्यात येते. 
 

नवरीचा बाप किडतो घरोघर । 
णबनिंुड्याचा नािी वर ॥ 
बोलतो आपल्या रािी ॥ 
कजश काढतो शेतावर ॥ 

 
असं कजगपािी करुन लग्न केलं तर प न्हा हतिे नादंिे स राला लारे्ल की नाही यािी काळजी. 

प न्हा करिीधरिी, हदवाळसि, बाळंतपिािा खिग, या सवग वास्तवाम ळे म लर्ी हे परक्यािे धन अशी 
समजूत खोलवर रुजली आहे. त्याम ळे म लीिा जन्म एक आपत्ती वाटते. 

 
लोकर्ीतात बाळराजाच्या बालपिावर आहि त्याच्या कोडकौत कावर जेवढ्या ओव्या हमळतात 

तेवढ्या मनैाबाईच्या बालपिावर हमळत नाहीत. थोड्याफार हमळाल्या तर त्यात ‘परक्यािे धन’ असाि भाव 
असतो. 
 

लेकीचा जलम । जसा गाजराचा वापा ॥ 
वेड्या तू रं मायबापा । पािी देऊन काय नफा ॥ 
थोर लोकाची नवईरी । णतला उपवर म्ििू नका ॥ 
पािी णदल्याली बन्सी मका ॥ 
मैनेचं देखुिपि । जशी सोन्याबीयाची वीट । 
कुण्या राजराचं दैव नीट । 
मैनेचं देखुिपि । काय करावं आसूईनी । 
पराया नारीच्या पुतरानं । नेली दारात बसुईनी । 

 
वरील ओव्यातील भाव असाि. लेकीिा जन्म तोयािा. र्ाजराच्या वाप्यासारखा. पािी देऊन 

काही उपयोर् नाही. र्ाजरे पूवी हवकण्यािी वस्तू नव्हती. ती बैलालंा घालत. र्रीबानंा मोफत वाटत. 
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म लर्ी बघता बघता मोठी होते. उकीरंड्यासारखी वाढते. पािी हदलेल्या बन्सी मकेप्रमािे. उपमा तर 
कशा? ती देखिी, सौंदयगवती असूनही उपयोर् नाही कारि ती परक्या घरी जािारी असते. लोकमानस 
आजही म लीकडे असेि पाहते. 

 
आता काळ बदलला आहे. स्त्री-प रुष समतेिे य र् आहे. म ला इतकीि म लर्ी महत्त्वािी आहे. 

जीवनाच्या सवग के्षत्रात ती म लापेक्षाही सरस ठरत आहे. आज ना उद्या लोकसभेत ३३% जार्ा महहलासंाठी 
राखीव होतील. कदाहित त मिी म लर्ीही खासदार होईल. म लर्ा तर काय हदव ेलाविार आहे. म्हिनू 
एक माऊली म्हिते– 
 

लेकीच्या आईला । नका म्ििू िालकी ॥ 
लेकाच्या आईला । कुिी णदलीया पालखी ॥ 

 
आज मतं्र्याला लालहदव्यािी र्ाडी असते तशी पूवीच्या राजघराण्यातल्या हस्त्रयानंा मेिे झकवा 

पालख्या असत. आता तरी म लीला आहि हतच्या आईला र्ौि लेखू नका. एका पाश्चात्य हविारवतंाने 
म्हटले आहे. Woman is noblest creation of God.नव्हे ती प्रत्यक्ष देवीिी मतूीि आहे. म. जोतीराव फ ले 
प रुषापेक्षा स्त्री श्रेष्ठ मानतात. 
 

❒ ❒ ❒ 
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मोठं या मोठं डोळं 
 

मनैाबाईिा जन्म नाख षीने स्वीकारला जात असला तरी हदसामासा ती मोठी होते. अंर्ड्या 
टोपड्यातून परकर िंंपरात येते. हिंम्मा फ र्डी खेळत, खेळर्ािी र्ात ती मोठी होते. साडीिोळीत येते. 
तरुिपिातील हतच्या रूपार् िािंा, सौंदयािा पहरमळ पसरू लार्तो. खेळ र्ाण्यासाठी, देवधमाला, 
समारंभासाठी, सिास दीला ती घराबाहेर पडते. नाज क बाधं्यािी, नाकीडोळी नीटस, र्व्हाळ विािी, 
तरुिपिात पदापगि केलेली मनैाबाई अनेकािंं लक्ष वधूेन घेते. 

 
परमेश्वर एखादीला सौंदयािे एखादं असं लेिं बहाल करतो की हतच्या व्यच्क्तमत्त्वाला त्याम ळे 

उठावदारपिा येतो. क िाला र्ोरापान रंर्, क िाला लाबंसडक काळेभोर केस, क िाला िाफेकळी 
तजेलदार नाक, क िाला कमनीय बाधंा असे सौंदयािे वरदान लाभते. आमिी मनैाबाई रुपानं देखिी 
होतीि पि हतिे डोळे मोठे आहि वैहशष्ट्यपूिग होते. 

 
डोळे महत्त्वािे इंहद्रय. सृष्टीतील नानाहवध रंर्, रूप, आकार, प्रकाश, वस्तूिे ज्ञान डोळ्यानंी होते. 

हनरीक्षि, अवलोकन, ज्ञानाजगनही डोळ्याकडूनि होते. मािसाच्या मनोभावनािें प्रहतझबब डोळ्यात पडते. 
डोळे म्हिजे मनािा आरसाि. जेव्हा शब्द संपतात तेव्हा डोळे बोलू लार्तात. डोळे लाजतात. डोळे 
हसतात, डोळे पे्रम करतात, डोळे रार्वतात, डोळे रडतातही, कहववयग हव. म. क लकिी ‘डोळे’ या 
कहवतेत म्हितात – 

 
शब्द संपतात – तेव्हा डोळ्यात लाज येते. 
शब्द संपतात – तेव्हा डोळ्यात आर् पेटते. 
शब्द संपतात – खळकन् पािी ओघळते. 
डोळे नसते तर आमिे कसे हनभावले असते. 

 
असे डोळे मानवी मनािे भावदशगन घडहवतात. भा. रा. ताबं्यािंी नाहयका म्हिते – 
 

डोळे हे ज लमी र्डे, रोख नी मज पाह  नका. 
जाद हर्री त्यात प री, येथ उभे राहू नका. 

 
‘डोळे हे हफल्मी र्डे’ असे मढेकरानंी म्हटले आहे. िेहऱ्यािे सौंदयग प ष्ट्कळ अशंी डोळ्यावर 

अवलंबून असते. डोळ्यािंा आकार व सौंदयावरुन मृर्नयनी, हहरिाक्षी, मीनाक्षी अशा उपमा हदल्या 
जातात. आमच्या मनैाबाईिं डोळे ‘मोठंच्या मोठं’ होते. हतच्या डोळ्यािं विगन करिाऱ्या ह्या काही ओव्या. 
 

मोठं या मोठं डोळं । डोळं आभाळाचं ढग ॥ 
गोरी माझी मालयन । णदस्ट झालीया खाली बघ ॥ 
मोठं या मोठं डोळं । डोळं िातानं केल्यावानी । 
सदा सुरमा लेल्यावािी ॥ 
मोठं या मोठं डोळं । डोळं भीवया नीटास ॥ 
पडला देवाला आटास ॥ 
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मोठं या मोठं डोळं ॥ डोळं भीवया उडवती ॥ 
सुरमा गंधाला भीडवती 
मोठं या मोठं डोळं । डोळं भीवयामंदी काळं ॥ 
तुझ्या णदृिीचा आला जाळं ॥ 
मोठं या मोठं डोळं । तुझ्या डोळ्याची वाटे भीती ॥ 
खाली बघून चालू णकती ॥ 
मोठं या मोठं डोळं । डोळं रसाळ कलबाच्या फोडी ॥ 
गोऱ्या माझ्या मालिीचं । रुप सावळं ताल तोडी ॥ 

 
या ओव्यातून मनैाबाईच्या डोळ्यािे विगन केले आहे. मनैाबाईिे डोळे हाताने केल्यावािी, सदा 

स रमा लेल्यावािी, धन ष्ट्यकृती नीटस भ वया. असे डोळे तयार करण्यासाठी परमेश्वराला आपले कसब 
पिाला लावाव े लार्ले आहे. हतच्या डोळ्याच्या मोहक हालिाली, रार्ाला आले तर आर् ओकिारे, 
डोळ्यालंा डोळा हभडहवण्यािी झहमत प रुषाला स ध्दा होिार नाही. दृष्ट लार्ाव ेअसे मनैाबाईिे डोळे आहि 
रुपसौंदयग होते. खेड्या-पाड्यातल्या रुढाथाने अहशहक्षत, अडािी खेडवळ बायाबापड्यानंी केलेलं हे विगन 
आहे. त्यातल्या उपमा – डोळे ‘आभाळािे ढर्,’ ‘रसाळ झलबाच्या फोडी.’ ‘मोठं या मोठं डोळं’ या 
शब्दप्रयोर्ात ‘मोठं’ शब्दािी प नरावृत्ती करुन साधलेली पहरिामकारकता. भ वयािी मोहक हालिाल 
‘हदृष्टीिा आला जाळ,’ मधील रार्ावलेला आर् ओकिारा भाव, डोळ्यािंी वाटिारी भीती हे भावसौंदयग 
पाहहले की भल्या-भल्या साहहच्त्यकाला स ििार नाहीत अशा या र्ोष्टी आहेत. सामान्य लोकानंी हकती 
साध्या, सहजतेने पि प्रभावीपिे डोळ्यािे हे विगन केले आहे. 

 
अशा स ंदर डोळ्याच्या मनैाबाईवर क िीही जीव ओवाळून टाकावा. 

 
❒ ❒ ❒ 
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नतचा चंदन मव्हरला 
 

मनैाबाई आमिी नाहयका. ती क िी एक व्यक्ती नाही. खेड्यापाड्यातील साळू, मालन, र्ौरा 
यासारख्या असंख्य म लींिे ते प्राहतहनहधक हित्र. वरे्वरे्ळ्या रुपातील हतिी लोकर्ीतातील हित्रिे मोठी 
मनोहर आहेत. 

 
केळीच्या ब ंध्यासारखी हनतळं र्व्हाळ विािी, स डौल बाधं्यािी, अंर्ाझपडानं भरलेली, नाकी-डोळे 

नीटस, मोठमोठ्या डोळ्यािंी, न कतीि तारुण्यात पदापगि केलेली ही राजसबाळी. अशा तरुि स ंदर 
म लीकडं क िी राजक मार आकर्मषत िंाला तर त्यात नवल नाही. पि ज नं सर्ळं जीवन ससं्काराने मढलेलं 
आहि नीतीहनयमाने बाधंलेले. वाटेच्या वाटसरुने वडे्यावाकड्या नजरेने अशा तरुि म लीकडे पाहहले तर 
 

वाटच्या वाटसरा । वाटंनं जाय उगा ॥ 
पाडाला आला आंबा । नािी तुझ्या िाताजोगा ॥ 
वाटच्या वाटसरा । केतकीला भुलू नको । 
बुडीचा भूजंग । त्याच्या णदठी पडू नको ॥ 

 
अनोळखी मािसाने केवळ तोंडओळखीने लर्ट केली तर त्याला समज हदली जाते. र्ावातील 

पाटील, देशम ख, जमीनदार झकवा त्यािंी तरुि म लं अशा वळेी थोडा जास्ति अर्ाऊपिा करतात. 
हववाहहत लेकीबाळीिी िेड काढतात. एखादी हववाहहता त्याला म्हिते – 
 

देशीच्या देशमुखा! का रे उभा तुझा घोडा ॥ 
कंथ माझा जंगलात । वाघीिीच्या मोजी दाढा ॥ 

 
आपि हववाहहत आहोत. आपला पती धाडशी, परािमी, वीर आहे. आपल्या वाटेला जाऊ नकोस 

हे या ओवीत हकती ख बीनं व सूिकतेने स िहवले आहे, खडसावले आहे. 
 

कोित्याही काळात शृरं्ाराला जीवनात महत्त्वािे स्थान असतेि. पि लोकसंस्कृतीने त्याला 
कधीही प्रहतष्ठा हदली नाही. आजच्या हित्रपट व टी. व्ही. मधल्या उघड्यावाघड्या शृरं्ाराला लोकर्ीतात 
अहजबात स्थान नाही. स्त्री-प रुषािें हववाहबाह्य संबधं लोकमानस आहि लोकसंस्कृती स्वीकारीत नाही. 
त्याम ळे अशा पे्रमसबंंधावरील लोकर्ीते फारि कमी प्रमािात हमळतात. 

 
खेड्यापाड्यात पे्रमसंबधं हनमाि होत नाहीत असे नाही. ते जमण्यािे प्रम ख हठकाि म्हिजे 

पािवठा. उर्ीि नाही मराठी हित्रपटातील नायक नदीवर पािी आिायला रे्लेल्या नाहयकेला घार्र 
उिलून देता देता पे्रमात पडत. पािवठ्यावर घार्र भरून घेऊन आलेल्या एक तरुिीलारस्त्यावर एकाने 
हविारले “जाताना ंएवढ्या लर्बर्ीने रे्लीस आहि आता एवढी दमानं.” “हदसत नाही का? जाताना घार्र 
हरकामी होती, आता भरलेली आहे.” हतिे उत्तर. अशी हरकामी घार्र पािवठ्यावरिं भरिार. मर् तो 
पािवठा नदी असो, ओढा असो, बारव असो, आड असो, नाहीतर अलीकडील झवधनहवहीर असो. अशा 
हठकािी तरुि म लं – म ली पाण्याच्या हनहमत्ताने एकत्र येतात. पे्रमासाठी सहवास आव्यक असतो. 
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पाण्याला गेली गोरी । णिर सोडून बारवला ॥ 
णतचा चंदन मव्िरला ॥ 

 
(हवहहरीपेक्षा बारववेर मािसािी वदगळ जास्त म्हिून) 

 
पाण्याला गेली गोरी । णतची घागर डाव्या कुशी ॥ 
माझा नखल्या िौदापशी ॥ 

 
एखादी थोडी आर्ाऊ असेल तर 

 
अघंोळीला गेला । त्याच्या घागरीवरी पेला ॥ 
कुण्या नारीनं उभा केला । 

 
कधी कधी असंही घडतं. बारवचे्या हवहहरीवर ध िं ध वायला रे्लेली नार हवहहरीवर मोट हाकिाऱ्या 

मोटकऱ्यावरि ल ब्ध होते. पि तो हववाहहत असल्याने हतला प्रहतसाद देत नाही. 
बारंव्या णिरीवरी । गोरी धुिं धुती ॥ मोटकऱ्याला इचारती ॥ 
मोटकरी बोलूइतू । माझ्या रािीला वसश नऊ । खाली बघून धुिं धू ॥ 

 
बह संख्या म ली सरळ िालीच्या असतात. पि एखादी अशा प्रसंर्ाम ळे पे्रमात पडली. तर त्यािी 

बातमी बघता बघता र्ावभर होते. हार्नदारीपासून पािवठ्यापयंत आहि शतेमळ्यापासून िावडीपयंत 
सवगत्र त्यािी ििा होते. एखादी अन भवी पोक्त बाई हतला हहिवते. 
 

काय भाळलीस गोरे । त्याच्या नाजूक ओठाला ॥ 
न्िाय भाकर पोटाला ॥ 
काय भाळलीस गोरे । ओठावरल्या णमशाला ॥ 
न्िाय लुगडं नेसायला ॥ 
काय भाळलीस गोरे । शेजारच्या फाकड्याला ॥ 
चटिी णमळना तुकड्याला । 
काय भाळलीस गोरे । छपराचं त्याचं घर 
रोज करील िािमार ॥ 
काय भाळलीस गोरे । ओठावरल्या त्याच्या णमशा ॥ 
म्ितारपिामंदी । काय िोईल तुझी दशा ॥ 

 
अशी नाना तऱ्हेिी भीती घालून, सामाहजक दडपि आिून अशा सबंंधापासून परावृत्त केले जाते. 

हतिे आईबाप ही खडबडून जारे् होतात आहि लग्न ठरवायिा घाट घालतात. 
लोकर्ीतातून कहवतेसारख्या पे्रमासंबधंातील सूक्ष्म िटा व्यक्त होत नाहीत. पे्रमसंबंधातील 

स्थूलपिा, सामाहजक दडपि, नीतीमते्तच्या िौकटी आहि वैयच्क्तक भावभावनेपेक्षा सामहूहक स्थूल 
भावनावर लोकर्ीतािा असलेला भर याम ळे असे होत असाव.े 
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साळूला मागईन 
लग्न हा म लीच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्वािा प्रसंर्. हतच्या जीवनाला नवी हदशा देिारा. 

रोपवाहटकेत फळािंी, फ लािंी, िंाडािंी रोपे तयार करतात. शतेकरी वाप्यात वांर्ी, कादें, हमरिी यािें 
तराव तयार करतो. नंतर त्यािंी शतेात लाविी करतात. शतेात रोपे जोमदार वाढतात. फ लां-फळानंी 
बहरुन येतात. तशीि म लर्ी बापाच्या घरी वाढहवली जाते. योग्य वळेी ती द सऱ्या घरात रुजहवली जाते. 
हतथे हतच्या जीवनाला बहर येतो. 

 
आहदम ससं्कृतीत स्त्री स्वतंत्र होती. हनसर्ग हनभगय होती. क ट ंबात, समाजात हतला मानािे स्थान 

होते. पि कृहषसंस्कृतीच्या प्रदीघग कालखंडात आजिी हववाह संस्था हनमाि िंाली. लोकर्ीतेही त्याि 
कालखंडापासून हनमाि िंाली. या काळात स्त्री हळ हळू परतंत्र बनली. स्त्रीला मािूस म्हिून येिारे 
अहधकार नाकारण्यात आले. प रुषसत्ताक क ट ंबपध्दती, मालकी हक्काच्या कल्पना, वशंश ध्दीसाठी 
नीतीमत्ता याम ळे स्त्री केवळ ‘भोर्दासी’ ठरली. प रुषािी र् लाम िंाली. हतच्यावरिी बंधने वाढली. म जंीिा 
आहि हशक्षिािा अहधकार नाकारल्यावर ती शूद्राच्या बरोबरिी िंाली. पाहवत्र्याचं्या कल्पनेम ळे व 
प्रजोत्पादनाच्या घाईसाठी हतच्या लग्नािे वय कमी िंाले. ‘अष्टोवषाभवते कन्या’ आठ वषािी िंाली की 
म लर्ी लग्नाला आली असे समजण्यात येऊ लार्ले. म लीच्या संमतीिे वय दहा असाव े की बारा या 
संबंधात शभंर वषापूवी महाराष्ट्रात मोठे वैिाहरक रि माजले होते. 
 

आज पहरच्स्थती बदलली आहे. म ली हशकत आहेत. नोकरी करत आहेत. डॉक्टर, इंहजहनअर होत 
आहेत. पि त्यानंाही ‘दाखवनू’ घेण्याच्या प्रसंर्ातून जाविे लार्ते. म लर्ी लग्नाला आली की, हतच्या 
आईबापाला एकि झिता लार्ून राहते. 
 

लगीन सराईत । जीव माझा घोराईत ॥ 
सागंते सई तुला । नवरी उपवर घराईत ॥ 
लगीन सराईत । झोप लागना नेतराला ॥ 
सावळ्या मैनेला । कुठं द्यावी पातराला ॥ 

 
मर् वधू हपतािे वरं संशोधन. म लर्ा, नातेसंबधं, म लािे व्यच्क्तमत्त्व, हशक्षि, नोकरी, घरजार्ा, 

जमीन-ज मला, घरातील मािस,ं त्याच्यावरच्या जबाबदाऱ्या या सवग र्ोष्टी पाहहल्या जातात. सवगि र्ोष्टी 
मनासारख्या हमळतील असं नाही. म लर्ा िारं्ला असला तर नोकरी नसते. नोकरी असली तर घरजार्ा, 
जमीन-ज मला नसतो. म लर्ाि िारं्ला असला तर आपली बाजू अशी ठसहवली जाते. 
 

असा नवरीचा बाप । काय बघतो जागाजुगा । 
नवरा िाळणबदीची गाभा ॥ 
असा नवरीबीचा बाप । काय बघतो काळी रानं ॥ 
माझ्या राघूला बोलयती । नवरा बेगडाबीच पान ॥ 
असा नवरीबीचा बाप ।त्यानं उंबऱ्या णदलं उसं ॥ 
नवरा बघूनी झाला खुष । 
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अशा सवग र्ोष्टी ज ळून आल्या तर म लर्ी दाखवायिी ठरते. म लीला बघायला यायिे हनमंत्रि हदले 
जाते. 
 

नवरी पािू आले । वसरी भरुनी अगंिी ॥ 
सीता माझी मालयन । माझी शुक्राची चादंिी ॥ 
साळूला मागईन । आधी सोप्याला पडदा लावा ॥ 
मग साळूचं रुप दावा ॥ 
साळूला मागईन । काळ्या रानात पडल्या वाटा ॥ 
गोऱ्या माझ्या मालयनीच्या । गोऱ्यापिाचा लई बोभाटा ॥ 

 
असा म लीला दाखहवण्यािा प्रसंर्. म लीच्या दृष्टीने तर आय ष्ट्याला कलाटिीवर देिारा. हति ं

अल्लड वय. पहायला येिारा स्वप्नातला राजक मार. त्यािं घर, घरातील मािस,ं त्यािें स्वभाव, 
दावहवण्यािी भीती, पसंती-नापसंतीिी झिता व नव्या संसारािे आकषगि असे हकतीतरी भावतरंर् हतच्या 
मनात हनमाि होत असतील. पाह िे येिार म्हिनू म लीच्या आईिी उडालेली धादंल. म लीिे लग्न ठरिार 
म्हिून िंालेला आनंद, लग्नाच्या खिाने झिताग्रस्त िंालेला बाप, अशी क ट ंबातील मािसािंी मनच्स्थती. 

 
खेड्यातले ते िदं्रमौळी घर. घरात जार्ा कमी म्हिनू अरं्िात ओसरीवर बसलेली बैठक. मामा, 

ि लता यासारखे जमलेले नातेवाईक आहि श िाच्या िांदिीला दाखहवण्यािा प्रसंर्. शवेटच्या ओवीत 
म लीच्या र्ोऱ्यापिािा, सौंदयािा इतका बोभाटा िंाला आहे की, मार्िं घालिाऱ्या मंडळीनी येऊन 
जाऊन काळ्या रानात वाटा पाडल्या आहेत. कशी आहे अहतशयोक्ती पहा. 
 

मर् संर्ळं जमून येते. 
 

राघू–मैनाचं रूप गोणजरवािी माझ्या चादंाला शोभा देती ॥ 
चंद्रामागली चादंिी ॥ 

 
असा जोडा जमल्यावर एक हदवशी बैठक बसते. 

 
साळूला मागईन । गंगाथडीचं गवईळी ॥ 
नेिंती साळू माझी । सोन्या परास णपवयळी ॥ 
साळूला मागईन । चुलता बघतो वाडािुडा ॥ 
नवरा अगंठीवरला खडा ॥ 
साळूला मागईन । बोली िुतीया सडकला ॥ 
पायी पैंजि लाडकीला ॥  
असा नवरीबीचा बाप । बैठकीमंदी िासयीला ॥ 
चढ िंुड्याला बसयीला ॥ 
साळूला मागईन । बोली िुतीया ंबागमंदी । 
चुलतं साळूचं रागामंदी ॥ 
साळूला मागईन । नािी चुलता, गेला घरी ॥ 



 अनुक्रमणिका 
 

णतच्या मामानं बोली केली । पाच तोळ्या वर सरी ॥ 
साळूला मागईन । नव्ितं द्यायचं मनाईत ॥ 
दैव माडंलं उनाईत ॥ 
साळूला मागईन । आलं गंगाथडीच कारकून ॥ 
िीरा काढला पारखून । न्िेली पुतळा पारखून ॥ 

 
खेड्यातली बठैक ती. दोन्ही बाजूनं इरसाल कारभारी जमलेले. एकमेकाला पारखून, कसाला 

लावनू बोलािाली होते. सडकवर, बारे्त हविारहवहनमय होतो. रार्लोभ होतात. मर् परस्परािंा अतं 
पाहून एकदाशी लग्न ठरते. 
 

❒ ❒ ❒ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

माडंवाच्या दारी 
 

खेड्यात एक म्हि आहे. ‘तोरिवळे अन् मरिवळे ि कव ू नये.’ लग्न आहि मरि मािसाच्या 
जीवनातील अत्यंत महत्त्वािे प्रसंर्. स ख आहि द ुःख या दोन ध्र वावर उभे असलेले. प्रत्येकाच्या 
अन भवातले. या दोन्ही प्रसंर्ावर हवप ल लोकर्ीते उपलब्ध आहेत. 

 
मनैाबाईिं लग्न ठरलं. कामािी एकि धादंल उडाली. पैशािी जमवाजमव. साखरप डा, हटळा, 

बस्ता, लग्नपहत्रका, न्याहरी एक ना अनेक काम,ं म्हिूनि म्हितात ना ‘लग्न पाहाव ंकरून.’ तरी बरं लग्न 
वरपक्षाकडे होतं. 

 
लग्नघरी तरी भारीि र्डबड. अन्नधान्यािी खरेदी, हनवडिं, पाखडि,ं दळिकाडंि, सारवि-

स रवि, रंर्रंर्ोटी, लग्नपहत्रका िापिे, त्या वाटिे, वाजंत्री सारं्िे, आिारी ठरविे, स पारी 
हळक ं डापासून हंडेतपेल्यापयंत साहहत्य जमा करिे, मंडप सारं्िे, वऱ्हाडासाठी वाहनासकट म राळी 
पाठहविे अशी नाना प्रकारिी कामं. त्यात लग्नघरातल्या मािसािंा कामानं हपट्टा पडतो. ज न्या काळात 
एक बरं होतं हे श्रम हलके करण्यासाठी नाना प्रकारिी र्ािी, हास्यहवनोद व्हायिे. लर्ीनघर कसे र्ात 
होते. र्ािाऱ्या र्ळ्याच्या स रानंा बहार यायिा. लोककलावतंाच्या हनर्ममती क्षमतेला वाव होता. हनवडिं-
पाखडिं करताना नवरा-नवरीला, वरबाप-वरमाईला उदे्दशून म्हटलेलं र्ािी, हळद लावताना परटीनीनं 
म्हटलेले र्ीत, कहिक काडंताना, प रि दळताना प रुषानंी म्हटलेल्या कडव्यासह ओव्या, नवरा वरातीने 
आल्यावर बहहिीनं दार धरल्यावर म्हटलेलं र्ीत, ते नाव घेिं, रुखवत, हळद खेळि ंअसा र्ीत र्ायनािा 
मोठा बहार असे. नाहीतर आता च्स्पकरवरिी ती किगककग श हित्रपट र्ीतं, बँड आहि बेंजो पाटीिा 
झधर्ािा. लोकमानसातील कलाहनर्ममतीि मारली जात आहे. 

 
माडंव उभा राहायला लार्ला की लग्न र्ीतातून स रु होते. 
 

माडंवाच्या दारी । मागल्या मेढी म्िोरं सारी ॥ 
नवरीबाईचं ग्वात भारी ॥ 
माडंवाच्या दारी । आबंा लोंबतो तोरिाचा ॥ 
केला इवाई भरण्याचा ॥ 
वराड उतरलं । णशववरी बाजा िुतू ॥ 
मूळ वराड्या । मामा येतू ॥ 
वरमाईचा गाडा । रासबीदीला थोपला ॥ 
मान मागती आपला ॥ 
वऱ्िाड उतरलं । वराड घर सोडूनी वावरी ॥ 
लई गोताची नवरी ॥ 
वराड उतरलं । आबंा सोडून कपपरीखाली ॥ 
नवरा मोत्याच्या छत्रीखाली ॥ 
माडंवाच्या दारी । णचकुल णचवंदा झाला ॥ 
वैशाखाच्या उन्िात ॥ बाप नवरीचा पािी न्िाला ॥ 
माडंवाच्या दारी । झाला णचकुल राडीईचा ॥ 



 अनुक्रमणिका 
 

णकती सागूं साळू तुला । पदर आवर साडीईचा ॥ 
सोयऱ्याच्या आिेरानं । माडंव झाला लालेलाल ॥ 
बंधुच्या आिेराची । आली परात णिरवीगार ॥ 
माडंाच्या दारी । पाला उडतो उंबराचा ॥ 
बुडता आिेर शंभराचा ॥ 
माडंवाच्या दारी । िळदी कंुकवाच्या परायती ॥ 
अक्षदाच्या येळ । आली ईश्वर-पारबती ॥ 
नेिंता नवईरा । परण्या णनघाला दोपाईरा । 
कलब टाकती उताईरा ॥ 
माडंवाच्या दारी । नकू करू बामिा घाई ॥ 
माझ्या मैनाईचं । मामामंडळी आली न्िायी ॥ 
माडंवाच्या दारी । नवरी कापती थरथरा ॥ 
मामा पाठीशी उभा करा ॥ 
माडंवाच्या दारी । बाजूबंद नवरीच्या दंडात ॥ 
णजरं साखर तोंडात ॥ 
माडंवाच्या दारी । बामि बोल तू सावधान ॥ 
नवरी कजकीतू राजाराम ॥ 

 
या ओव्यातून लग्नािे एक िलत हित्र उभे राहते. सारे लग्न त्यातल्या घाई र्डबडीसह नेमक्या 

ओव्यातून साकार िंालेले आहे. ग्रामीि जीवनातील हववाहािा स रेख प्रत्यय अन भवावयास येतो. 
र्ािारिीच्या मनातील कौत कािा आहि अहभमानािा हा भाव इथे प्रर्ट िंालेला आहे. हववाहातल्या अनेक 
लोक समजूतीला खोल अथग असतो. लोकमानसात अशी समजूत आहे की सून र्रीबाघरिी करावी लेक 
श्रीमंताघरी द्यावी. भरण्यािा इवाई करण्यात लेकीिा जन्म स खात जावा अशीि भावना असते. ग्रामीि 
संस्कृतीतला मािूस पहैीपाह ण्याला, नात्यार्ोत्याला घरुन जर्त असतो. म्हिूनि ‘नवरीबाईला र्ोत भारी’ 
हा कौत कािा हवषय ठरतो. लग्नात नवरा नवरीच्या मामाला महत्त्वािे स्थान असते. कारि तो जवळच्या 
नात्यातला, हजव्हाळ्यािा मािूस, मूळ वराड्या. ज न्या धामध मीच्या काळात नवरा-नवरीच्या सरंक्षिािी 
जबाबदारी मामािी होती. म्हिून आजही लग्नप्रसंर्ी तो नवरानवरीच्या पाठीमारे् हत्यार घेऊन खडा 
पहारा देतो. ज्यािा मान त्याला हदला पाहहजे. म्हिून मानाने हवडे हदले जातात. वरमाईिा र्ाडा 
राजरस्त्यावर उभा राहतो. त्याला वाजत र्ाजत आिाव ेलार्ते. आता प ढाऱ्याचं्या सत्कारािा नवा मान 
हनमाि होत आहे. 

 
रोजिे स्नान असतेि पि हदवाळीिे अभ्यंर् स्नान महत्त्वािे, तसेि कळसात न्हािे महत्त्वािे. 

त्याच्या पाण्याने हिक्क ल हिवदंा होतो. सोयऱ्याच्या आहेरापेक्षा बंधूच्या आहेरािे कौत क भारी कारि त्यात 
माहेरिा हजव्हाळा आहि पे्रम असते. मंर्लकायाला देवािा आशीवाद हवाि. नवऱ्याबाळाला बाधा होऊ नये 
म्हिून झलबलोिािा उतारा टाकतात. वैशाखाच्या उन्हात हजरे साखर तोंडात घालून लग्न लार्ते. 
सप्तपदी वर्ैरे खेड्यात नसतेि. ‘नवरी झजकीतू राजाराम’ या शब्द प्रयोर्ात पूवीच्या काळी स ंदर म लीला 
लढाई करुन झजकून आिीत व हववाह करीत त्या प्रथेिी आठवि येते. 

❒ ❒ ❒ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

अशी सुरत अननवार 
 

ज न्या काळातील म्हिजे पन्नास एक वषापूवीच्या माडंवातील एक हित्र. लर्ीन घरासमोर र्ावठी 
मेढीवर वासे टाकून उभा केलेला माडंव. त्यावर करंजािे, वडािे ढापे टाकून केलेली सावली. समोरच्या 
मेढीला बाधंलेली नारळािी िंावळं. मधल्या मेढीला उभी केलेली घडासह केळीिी ख ंट. डहाळ्यावर 
लोंबिारे आंब्यािे घस. करंजाच्या पानािा उग्र वास. स्वयंपाकािा धूर आहि वास. असं रंर्ारं्धाने भरलेले 
माडंवातील वातावरि. 

 
आता लग्नािा स्वयंपाक आिाऱ्याकडून करून घेतला जातो. भात-भाजी, कळ्या असे त्यािे 

स टस टीत स्वरुप असते. पि ज न्या काळात प रिपोळ्यािा स्वयपंाक असे. आता श-ेपािश े मािसािंा 
प रिपोळ्यािा स्वयंपाक करायिा म्हिजे तेवढी व्यवस्था पाहहजे. र्ावातील घरटी एक स वाहसनी तवा, 
पोळपाट-लाटिं घेऊन स्वयंपाकाला येई. हजथे जार्ा हमळेल हतथे तीन दर्डािी िलू माडूंन पोळ्या 
करायला बसे. प रुष मािसं स्वयंपाकाला मदत करीत. पािी आिून देत. म ख्य माडंवातं पायावर 
म सळाने कहिक काडूंन देत. दोन मोठ्या जात्यावर अधगवट वाटलेल्या प रिािे दळि दळण्यािा कायगिम 
स रू होई. 

 
यावळेी प रुष मािसं जात्यावर ओव्या म्हित. नटून थटून आलेल्या बायाबापड्यानी माडंव भरुन 

रे्लेला असताना प रुषानंी म्हटलेल्या या ओव्यानंा अहधकि रंर् िढे. प रुष दळतात आहि र्ािी म्हित, 
यािे बायकात कोि कौत क! हस्त्रयाचं्या मनात रुजलेली प रुषी मानहसकता ही अशी होती. 

 
प रुषािंी ओव्या म्हिण्यािी पद्धत थोडी वरे्ळी होती. दोन कडव्याच्या मध्ये ओवी घालून मोठ्या 

ढंर्दारपिे ही र्ािी र्ायली जात. 
 
 कडवं– माळ्याचा मळा । जाईचा आळा ॥ 

तोडती नार । गंुफती िार ॥ 
 ओवी– गोरीचं गोरंपि । िळदीला मागं सारी ॥ 

गोऱ्यापिाला त्याज भारी ॥ 
 कडवं– बारीक शेला । वाऱ्यानं गेला ॥ 

नजर झाली त्याला वऽ। बाजूबंदाला, गोपीचंदाला ॥ 
 

(र्ोऱ्या बायकाचं्या अंर्ावर मूठभर मासं. काळ्या हहरम सलेल्या) 
 
 ओवी– गोरीचं गोरंपि । णदसतं इटाक ॥ 

काळी सावळी नीटास ॥ 
 कडवं– ऐन्यात का, मैन्यात । एका सव्वा मणिन्यात ॥ 

णकल्ला बाधंला पाण्यात ॥ 
पाच मोटंचं पािी जातं । रामा तुझ्या बागत ॥ धृ ॥ 
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 ओवी– बारीक माझा गळा ॥ नको गाऊस गाडीवर ॥ 
उभी संुदरी माडीवर ॥ 

 कडवं– माडीतून णखडकीतून । कोि ग बणघतो ॥ 
लाख्या माझा सावकार । चंद्र डुणलतो ॥ धृ ॥ 

 ओवी– आठा णदसाच्या ऐतवारी । कशाचं देिंघेिं ॥ 
तुझ्या पायी म्या केलं येिं ॥ 

 कडवं– झुि झुि झुण्यात । बसलीया मेण्यात ॥ 
लाल चोळी अगंात । गुलाल भागंात ॥ 
नवलाख मोती नथीला ॥ 
तू कुण्या िौशाची रािी । जातीस पावशतीला ॥ धृ ॥ 

 ओवी– अबंारीचा ित्ती । अंबारी घालू णदना ॥ 
नार पुरुषाचं । चालू णदना ॥ 

 कडवं– आग घडिी । नदी कडनी ॥ 
मोर डुणलतो । कुसंूब्या चोळीवर । 
रंग खुणलतो ॥ धृ ॥ 

 ओवी– िसू नको नारी । तुझ्या िास्याचा भ्रम मोठा ॥ 
जन्म अस्तुरीचा खोटा ॥ 

 कडवं– आंब्या कलबार । जाई जाभंळ ॥ 
केळी नारळ । बोरी बाभळ ॥ 
लव्ि बागला । गदी झाली फार ॥ धृ ॥ 

 ओवी– पान खतावण्या । तुझा रंगल्या दात दाडा ॥ 
कुण्या नारीनं । णदला णवडा ॥ 

 कडवं– पाण्याच्या वाटं । सोडली नीट ॥ 
गार गारवा । णिरी बारवा ॥ 
पाण्याला जाती नार । घुम पारवा ॥ धृ ॥ 

 ओवी– माळ्याच्या मळ्यात । मथीबाईला आलं गोंडं ॥ 
सासू जावाया मागं किड ॥ 

 कडवं– चागं चौथ्याचा । भागं मोत्याचा ॥ 
अशी सुरत अणनवार । मारती लिार ॥ 
सायबाच्या बंगल्यापुढं । कारंज उडं ॥ 

 
ह्या ओव्या प्रत्यक्ष ऐकायला हव्यात! मोठ्या बहारदार असतात. त्यातल्या ओवीिा कडव्याशी 

फारसा सबंंध असत नाही. कडव्यािा स्वतंत्र बधं असतो. त्यातला ताल, स्वर, ढंर्, मोठा ख बीदार असतो. 
कडव्यातून प रुषी बाज, शृरं्ार, हवनोद यावर भर असतो. कडव्यातील यमक, लय, आशय यािे स्वतंत्र 
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हवविेन करता येईल. कडव्याम ळे ओव्यािी रंजकता वाढहवली जाते. लाविीिे हकतीतरी म खडे या 
लोकर्ीतातील कडव्यातून उिललेले आहेत. जात्यावरच्या या वैहशष्ट्यपूिग ओव्या म्हिण्यात प रुष काही 
कमी नसतात बरं का? 

❒ ❒ ❒ 
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आधी हळद लावा 
 

लग्न समारंभात आज बऱ्याि र्ोष्टींना फाटा हदला जात असला तरी हळदी, परना आहि अक्षता हे 
कायगिम केलेि जातात. म लर्ा-म लर्ी लहान असल्यापासून कळसात न्हाण्यािे, नवी साडी नेसून वरमाई 
होण्यािे स्वप्न ग्रामीि स्त्रीने बाळर्लेले असते. लग्नात हसमान्त पूजन, स्वार्तभेटी िंाल्यावर वधूवरासह 
माताहपत्यानंा कळसात न्हाऊ घालतात. ब्ाम्हि िौक माडूंन र्िपतीिी पूजा करुन लग्न वतगतो. ‘माडंव 
बोहलं घालून तयार आहे. अमूक तमूक हतथीवळे धरली आहे. नवरीला घेऊन कायगहसद्धीस या’ असे 
लग्नमालक म्हिजे वरपक्ष वधूपक्षाला सारं्तो. नवरीला हळदीिे पातळ नेसायला हदले जाते. वधूवरानंा 
पाटावर बसवनू राशीििावरुन ज्या नावािी हळद हनघाली असेल हतने पहहल्यादंा हळद लावावी व नंतर 
हकमान पाि स वाहसनी वधूवरानंा हळद लावतात. लोकसंस्कृतीत प्रत्येक हवधीच्या वळेी हळक ं डािा वापर 
केला जातो. लग्नािे दळि काडंि करण्याअर्ोदर जात्याला, म सळाला, मेढीला हळदीच्या फडक्यात 
लेक रवाळे हळक ं ड बाधंतात. हववाहहवधीत हळदीिे वधूवराचं्या मनर्टात बाधंलेले काकि हे कळसातील 
दोरे हळदीच्या पाण्यात ब डवनू हळक ं डासह बाधंतात. हळद खेळिे, हळद काढिे यातही हळदीिा वापर 
केला जातो. पूजेच्या प्रत्येक ओटीत लेक रवाळे हळक ं ड असतेि. हळद ही आरोग्य व सौंदंयगवधगक आहे. 
लेक रवाळे हळक ं ड हे सजृनािे प्रतीक असते. हळदीत अमरत्त्वािे लक्षि असते. हळदीिा मान परटीिीला 
असतो. ती वधूवरानंा ओवाळून खालील हळदीिे र्ीत म्हिते– 
 

समुद्राच्या काठी 
ढवळं पवळं नंदी 
त्यानंी वाकुऱ्या वडल्या 
त्यानंी िळदाई लावली 

 
िळदाई आली एक पाना 
िळदाई आली दोन पाना 
िळदाई आली तीन पाना 
िळदाई आली पाच पाना 

 
काढल्या सोन्याच्या कुदळी 
त्याला रुपीयाचा दाडंा 
त्यानं िळदाई खादंयेली 

 
पेटणवल्या कातीव चुली 
ठेवली रुप्याची तपेली 
त्यानंी िळदाई णशजणवली. 

 
वाळवली सूयाच्या तेजानं 
आिलं ढवळं पवळं नंदी 
त्यानंी गोण्या भरल्या. 
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नेल्या सागुंल्याचं्या पेटंला 
िळदाई खंडली वरबापानं 
णदली वरमाईच्या वटीला 
काढला सोन्याचा पाटा 
काढला सोन्याचा डाव 
त्यानंी िळदाई वाटली 

 
आधी िळद लावा 
पाढंरीच्या मारुती देवाला 
मग नवऱ्या बाळाला 
आधी िळद लावा 
पाढंरीच्या येताळाला 
मग नवऱ्या गोपाळाला 

 
आधी िळद लावा 
पाढंरीच्या ताईबाईला 
मग नवरी जाईला 
आधी िळद लावा 
पाढंरीच्या येल्लूबाईला 
मग नवरी मुलीला 

नंतर परटीन तेल काढते. 
 

हे हळदीिे र्ीत सलर् आहे. त्यात हवकहसत होत जािारा आशय आहे. त्यात जहमनीिी मशार्त 
करुन हळद लावण्यापासून ती बाजारातून हवकत आिून वाटून लावण्यापयंतिी प्रहिया साहंर्तली आहे. 

 
व्यच्क्तहवशषेापेक्षा या र्ीतात सावगहत्रकरि आढळते. ढवळं पवळं नंदी कोितीही बलंै असू शकतात. 

वरबापानं हळदाई खंडली आहि वरमाईच्या वटीला हदली. हे हनवदेन लग्नातील कोित्याही वरबाप-
वरमाईला लार्ू पडते. लोकसाहहत्यातून वैभवी जीवनािे स्वप्नरंजन हदसते. प्रत्यक्षात र्हरबी आहि दाहरद्र्य 
असेल तर सोन्याच्या क दळी, रुप्यािा दाडंा, सोन्यािा पाटावरवटंा यािा उल्लखे येतो. 

 
ग्रामीि ससं्कृतीत काळी पाढंरीला हवहशष्ट अथग असतो. ‘काळी’ म्हिजे हशवार, शते, रान हजथे 

धान्य हपकवले जाते आहि ‘पाढंरी’ म्हिजे र्ावठाि, हजथे लोकािंी वस्ती असते ते कोितीही िारं्ली र्ोष्ट 
अर्ोदर देवाला अपगि करावी मर् आपि सेवन करावी अशी शतेकऱ्यािंी संस्कृती असते. नव्याच्या प नवलेा 
नव्या धान्यािा नेवैद्य अर्ोदर देवाला मर् आपल्याला. िंाडािंी पहहली फळं, र्ाई-म्हैशीिे दूध, हवहहरीला 
लार्लेलं पािी अर्ोदर देवाला अपगि केले जाते. तशी आधी हळद लावा पाढंरीच्या मारुती देवाला, 
यल्लूबाईला मर् नवरा-नवरीला. र्ंमत अशी मारुती हबिारा ब्ह्मिारी पि संसारात पडिारा नवरदेव आधी 
हळद मारुतीला लावायला सारं्तो. परण्यालाही मारुतीलाि जातो. यातून लोकमानसाला काय अपेहक्षत 
असेल? 

❒ ❒ ❒ 
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घुम घुम रे माडंवळा 
 

खेड्यातल्या लग्नात आजही म्हटले जािारे हे र्ीत सवग पहरहित आहे. शहरात अक्षताच्या अर्ोदर 
नवरा घोड्यावर बसून परण्याला जातो त्यावळेी बँड असतो, नािर्ािी होतात. औषध उडहवले जाते. 
शहरात परण्याला महत्त्व असले तरी खेड्यात परण्याला फारसा रंर् नसतो. तो केवळ देवदेवािा उपिार 
असतो. पि खरी र्ंमत वरातीला असते. वरात हनघाल्याहशवाय लोकानंा लग्न िंाल्यासारखे वाटत नाही. 
ती सजवलेली बलैर्ाडी वा रॅक्टर, त्यावंर नटूनथटून बसलेली नवरानवरी, करवल्या, बाजूनी र्सॅबत्या 
झकवा य ब लाईट, प ढे वाजंत्री, च्स्पकर, बँड, लेिंीम, बेंजोपाटी अशी मोठ्या थाटामातात वाजतर्ाजत 
वरात हनघते. पूवी वरातीप ढे कळंवातीिी नािहवल्या जात होत्या. र्ावातल्या म ख्य हमरविूक मार्ाने वरात 
मारुतीिे दशगन करुन घरी येते. वाजंत्री माडंव धरतात. त्यानंा बक्षीस हदल्यावर नवरा-नवरी घरात जाताना 
बहीि दाराला पडदा लावनू दार धरते. आतून हे र्ािे म्हटले जाते. 
 

घुम घुम रे माडंवळा 
घुमत रमत ॥ 

 
नवरा आला णशवंपाशी 
णशव धरली णशवकऱ्यानंी 
दीन णशवकऱ्याचंा मान 
नवरी कजकून नेईन ॥ १ ॥ 

 
नवरा आला येशीपाशी 
येस धरली येसकऱ्यानंी 
दीन येसकऱ्याचंा मान 
नवरी कजकून नेईन ॥ २ ॥ 

 
नवरा आला माडंवापाशी 
माडंव धरला वाजंत्र्यानी 
दीन वाजंत्र्याचा मान 
नवरी कजकून नेईन ॥ ३ ॥ 

 
नवरा आला बोिल्यापाशी 
बोिला धरला कुरवल्यानंी 
दीन कुरवल्यानंा मान 
नवरी कजकून नेईल ॥ ४ ॥ 

 
नवरा आला उंबऱ्यापाशी 
उंबरा धरला बणििीने 
दीन बणििीचा मान 
नवरी कजकून नेईन ॥ ५ ॥ 
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नवरा आला देवाऱ्यापाशी 
देवारा धरला वरमाईनं 
दीन वरमाईचा मान 
नवरी कजकून नेईन ॥ ६ ॥ 

 
घुम घुम रे माडंवळा 
घुमत रमत ऽऽ 

 
या र्ीतात नवऱ्यािा माडंवळा म्हिजे वराड घ मत रमत येण्यािे एक हित्र आले आहे. हवहशष्ट 

लयीत आहि िालीवर हे र्ीत म्हटलं जातं. त्यात आशयािी एक र्हतमानता प्रकट केली जाते. 
ग्रामसंस्कृती ही साम हहक जीवनाच्या आधारे हवकहसत होत असते. साम हहकता हा या संस्कृतीिा प्राि 
आहे. हे हववाहप्रसंर्ी ठळकपिे लक्षात येते. यावळेी पैहीपाह िे, सरे्-सोयरे, इष्ट-हमत्र, भाव-भावकी व र्ाव 
पाढंरीतील लोक उत्साहाने सहभार्ी होतात. वसेकर, वाजंत्री, परटीि, कोळी, र्ोधंळी इ. लोकानंा काही 
ना काही देवनू मानकाऱ्यािा मान नवरदेव करतो. प्रत्येक हठकािी नवरदेव क िाला पैसाअडका, 
िोळीखि, नारळ पानस पारी अशी देिर्ी देत घराला येतो. 

 
या र्ीतात प्रत्येक िरिाला ‘नवरी झजकून नेईन’ असा शब्द प्रयोर् आला आहे. प्रािीन काळातल्या 

एका लग्न प्रथेिे अवशषे त्यात हदसतात. प्रािीन काळी परािमी प रुष आपल्या बाह बलाच्या जोरावर स ंदर 
हस्त्रया, राजकन्या पळवनू आिनू हतच्याशी लग्न करीत. अशावळेी य दे्ध होत. शत्रिूा पराभव करुन नवरी 
झजकून आिावी लारे्. 

 
कौरव-पाडंवािे हपतामह भीष्ट्मािायग यानंी हवहित्रहवयाला बरोबर घेऊन अंबा, अंहबका व अंबहलका 

यानंा असेि य द्धात झजकून आिले होते. काही राजकन्येिे पि असत. हतथेही शौयग पिाला लावनू नवरी 
झजकून आिीत. सीतेला रामाने आहि द्रौपदीला अज गनाने असेि झजकून आिले होते. कृष्ट्िाने रुच्क्मिीला 
य द्ध करुन पळवनू आिले होते. या प्रथेिे अवशषे या र्ाण्यात हदसून येतात. 

 
आता काळ आहि पहरच्स्थती बदलली. आता म लीच्या इच्िेहवरुद्ध पळवनू आििे कायद्याने 

(कलम ३६६) र् न्हा होतो. आता वधू आहि वधूपक्षाच्या संमतीनेि नवरा नवरीला झजकून नेतो. 
 

या बहहिीने दार धरल्यावरिा संवाद पहा. 
‘अक्का अक्का दार का धरलं’ 
‘म लर्ी दे माझ्या म लाला’ अक्का म्हिते. 
मर् नवरदेव नवीन नवरीला हविारतो. 
‘अर्, अर् अक्का, म लर्ी मार्त्याय.’ 

 
‘ह द्या आम्हाला, मर् द्यायलाईल त म्हाला.’ असे विन घेऊन बहीि दार सोडते. वशंश द्धीसाठी 

जवळच्या नात्यात लग्ने होत. बहीि हक्काने आहि प्रसरं्ी हट्टाने आपल्या म लाला भावािी म लर्ी करते. 
येण्याजाण्यािी वहहवाट िालू ठेवते. आता तर लग्न िंालंय. आता यानंा म लर्ी होिार केव्हा, ती मोठी 
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होिार केव्हा. तोपयंत यानंी हतच्या लग्नािा हनिगयही घेऊन टाकला. परंपरा अशा हिवटपिे रुजहवल्या 
जातात. 

 
मर् देव्हाऱ्यावरील क लैवतािें दशगन घेवनू वहडलधाऱ्यािंा आशीवाद घेतात. नव्या संसाराला 

स रूवात होते. 
 

❒ ❒ ❒ 
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साळू ननघाली सासऱ्याला 
 

साळू ऊफग  मनैाबाईिे लग्न थाटामाटात िंाले. हळदी, देवदेव, परना, तादूंळ, वरात या र्ोष्टीतर 
िंाल्याि पि हळद खेळिे, र्ोपा खेळिे या र्ोष्टीही िंाल्या. मानपानावरुन थोड्या क रब री िंाल्या तरी 
एकूि लग्न िारं्ले िंाले. क ळस्वामीिी वावरजत्रा िंाली. सत्यनारायिािी पूजा, सोळावी आहि र्ोंधळही 
िंाला. िार-सहा घरी नवरानवरीला केळवि िंाले आहि मनैाबाई माहेरी आली. आठव्या हदवशी 
मनैाबाईला न्यायला म राळी आला. साळूला सासरी पाठहवण्यािा प्रसंर् हनमाि िंाला. 

 
म लीच्या जीवनाला कलाटिी देिारा भावपूिग प्रसंर्, साहहत्यात कवी क लर् रु काहलदासानंी 

आपल्या अहभज्ञान शाक ं तल नाटकात हा भावपूिग प्रसंर् समथगपिे हिहत्रत केला आहे. कण्वम नी आश्रमवासी 
शकं तलेला द ्यंतराजाकडे पाठहवतात असा तो प्रसंर् आहे. ग्रामीि भार्ात पूवी दळिवळिाच्या स हवधा 
कमी होत्या. सकाळी ज ंपलेली बलैर्ाडी संध्याकाळी हजथेपयंत जाईल तेवढ्या पिंिोशीत (स मारे वीस 
मलै) पैहीपाह िे असत. बैलर्ाडीने म लीला सासरी-माहेरी पाठवीत. सर्ळी तयारी करावी लारे्. 
 

साळू णनघाली सासऱ्याला । सारा संदुक केला नवा ॥ 
बंधू गाडीची बैलं धुवा । 
साळू णनघाली सासऱ्याला ॥ गाडी गावच्या पादंीईला 
बंधू झुली घालतो नंदीईला ॥ 

 
बैलं ध वनू रंर्वनू, त्याच्या र्ळ्यात कंडे, िाळ, झशर्ाला शेंब्या, र्ोंडं, कपाळावर बाझशर्, पाठीवर 

िं ली घालून तयार करीत. र्ाडीला तया बाधंला जाई. िड्या लावनू वरं्िपािी व वैरिकाडी करुन 
म राळी तयार होत. 

 
पूवी पहहल्यादंा म लर्ी सासरी जाताना माहेर करीत. त्यात संसारोपयोर्ी वस्तू असत. आता 

लग्नाति न्याहारीच्या वळेी या र्ोष्टी हदल्या जातात. म लीला सासरी पाठहवताना ‘भतू्ती’ देत. पूवी ती 
प रिपोळ्यािी असे. आता लाडवािी असते. भतू्ती काय हदली यािी र्ावभर बायकात ििा होत असल्याने 
भतू्ती िारं्ली करावी लारे्. या भतू्तीने अमक्या तमक्यािी सून नादंायला आली हे र्ावभर होई. आमिी 
मनैाबाई काय नािारािी नव्हं, हतला बाजारीिी भतू्ती द्यायला. ती भरण्याच्या घरातली, क िब्यािी कन्या. 
हतिी भतू्ती तशीि हवी. 
 

साळू णनघाली सासऱ्याला । भूत्ती णतची दरवळती 
कुिब्याची लेक जाती ॥ 

 
म लबाळं असलेली साळू नादंायला हनघाली तर 
 

साळू णनघाली सासऱ्याला । भूत्ती देती मी केळांची ॥ 
साळू तान्या बाळाचंी ॥ 
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आमिी मनैाबाई न कती लग्न िंालेली. नवी नवरी. पहहल्यादंा सासरी हनघालेली. हतिी भतू्ती 
तशीि िारं्ली. सवग तयारी होत आली. 

 
पहहल्यादंा सासरी जाताना मनैाच्या मनात अनंत भावतरंर्. ज्या घरात ती जन्मली, वाढली, 

लहानािी मोठी िंाली. खेळली, भाडंली, हशकली ते घर आहि घरातील पे्रमळ आई-बाप, भाऊ-बहीि 
यानंा सोडून जाताना हतिे अतंुःकरि भरुन येते. माहेर सोडून जाताना होिारे हवयोर्ािे द ुःख आहि नव्याने 
जीवनात आलेल्या राजक मारािी, सासरिी ओढ अशा हिधा मनच्स्थतीत ती असते. हतच्या मनात अनेक 
प्र्नािंी, शकंािी पाल ि कि कते. ज्याच्याबरोबर आपली जन्मािी र्ाठ पडली आहे तो स्वभावाने कसा 
असेल. तो आपल्याला समजून घेईल की नाही. त्यािे घर, घरातील मािसे, सास सासरे, निंदा, जावा 
कशा असतील. ते जाि तर करिार नाहीत, अशा क शकंानी हतिे मन व्यथीत होते. उघडपिे काही बोलता 
येत नाही. या भावतरंर्ाच्या सूक्ष्म िटा लोकर्ीतात येत नाहीत. कारि लोकर्ीतात व्यक्तीच्या भावना येत 
नसून लोकभावना येतात. लोकमानस प्रर्ल्भ नसते. ते साधे भोळे, भाबडे, अंधश्रध्दाळू, परंपराहभमानी, 
हनष्ट्कपटी असते. ते हविारी, ब च्ध्दवादी, प रोर्ामी असण्यापेक्षा श्रध्दाळू, भावनाशील असते. परंपरेच्या 
प्रवाहात भावनेिी सूक्ष्मताही बोथट बनते. 
 

मनैािा पाय घरातून हनघत नाही 
 

साळू सासऱ्याला जाती । णतनं कवाडा णदली पाठ ॥ 
जोड मुराळी देती ऊठ ॥ 
साळू सासऱ्याला जाती । णतनं कवाडा णदला िात ॥ 
णगरजाबाई बोलं । साळू उठाव ंलवकर ॥ 

 
मनैाला माहेरिी साडी नेसवली जाते. खिानारळाने हतिी ओटी भरतात. स वाहसनीला हळदी क ं कू 

लावतात. भावजय पाय ध ते. 
 

साळू णनघाली सासऱ्याला । भावजय वािीन धुती पाय । 
बघा कौतुक बाबा आय ॥ 

 
मनैाच्या आईिी अवस्था हबकट. अंतुःकरि भरुन आलेलं डोळ्याला पाण्याच्या धारा.ती केली 

सवरलेली अन भवी, पोक्त, व्यवहार ित र, समंजस, प्रपंिहवद षी. आई आपल्या परीने म लीवर संस्कार 
करीति असते. सासरी जािाऱ्या म लीला ती उपदेश करते. या प्रसंर्ावर कृ. ना. अठल्ये ऊफग  
केरळकोकीळ यानंी ‘सासरिी पाठविी’ हा स ंदर कहवतासगं्रह हलहहला आहे. आपिाकडे उिेपिा येऊ 
नये म्हिून म लीिी हदनिया कशी असावी. केशरिना, वशेभषूा भडक करु नये. लोकात सज्जनता हदसावी. 
स र्रिपिाने रुिकर स्वयपंाक कारावा. ‘काय ग्वाड तर काम ग्वाड.’ हदवसभर कामात असाव.े क िाला 
उलटे बोलू नये. द खव ूनये. मजी सपंादन करावी. सतीला पती वािून द सरा देव नाही. पतीसेवते उिेपिा 
नको. जपून राहा, शहाण्यासारखे वार्. असा परंपरेने िालत आलेला उपदेश करते. म लीला पाठवताना 
हतिी अवस्था – 

 
साळू णनघाली सासऱ्याला । आई रडती धाई धाई ॥ 
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गेल्यावाचून भाग नािी ॥ 
साळू णनघाली सासऱ्याला । मी ग बघती खालीवर ॥ 
पोटीची साळू णदली । सत्ता चालेना णतच्यावर ॥ 
साळू णनघाली सासऱ्याला । णतच्या आईची वेडी माया ॥ 
सीता माझी मालयन । मागं िाबंरती गाया ॥ 
साळू णनघाली सासऱ्याला । णतचं सासर दूर गाव ॥ 
नेिंती साळू माझी । णफर माघारी तोंड दाव ॥ 

 
यावर भाष्ट्य करण्यािी र्रज नाही. आईिी माया कथलािी बापािी लोखंडािी. प रुष असल्याने तो 

आपले द ुःख संयमाने व्यक्त करतो. 
 

लेक णनघाली नादंायला । बाप बघतो चोरुयानी ॥ 
आसू ढाळतो मोरावानी ॥ 
सीता माझी मालयन । तुझा पदूर मागं मागं ॥ 
माझ्या बंधूला येतो राग ॥ 
साळू णनघाली सासऱ्याला ॥ बाप सागंीतू कानी गोि ॥ 
लेकी पदूर घ्यावा नीट ॥ 

 
म राळी आहि बधूंजी तयार आहेत. 
 

साळू णनघाली सासऱ्याला । णतच्या वटीला कवळा कात ॥ 
संग मुराळी पान खात ॥ 
साळू णनघाली सासऱ्याला । चुलता गाडी म्िोर उभा ॥ 
साळू जाण्याला णकती शोभा ॥ 

 
साळूिा पाय उिलत नाही. 
 

साळू णनघाली सासऱ्याला ॥ णतच्या पापिीखाली झरा ॥ 
वािीचा बंधू बोल ॥ णतला पंचमीची बोली करा ॥ 

 
भाऊ पंिमीला माहेरी आिण्यािी बोली करतो. साळूला पाठवायला लोक जमतात. 

 
साळू णनघाली सासऱ्याला । लेक बापाच्या आवडीची ॥ 
साळूला घालवायला । सभा उठली चावडीची ॥ 

 
द ुःहखत अतंुःकरिाने ‘येते र्ं आई!’ एवढे हनरोपािे शब्द हतच्या तोंडून हनघतात आहि ती सासरच्या 

वाटे क िक ि काटे त डवीत मार्ाला लार्ते. 
 

साळू णनघाली सासऱ्याला । म्िोरं बंधूजी मागं पती ॥ 
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साळू माझी मधी । चादंिी चमकती ॥ 
बणििीला घालवून । भाऊ बसला वेशीपशी 
सखा शेल्यानं डोळं पुसी ॥ 
साळू णनघाली सासऱ्याला । येशी पातूर आयाबाया ॥ 
णशवपातूर बाबाबया । कडंपातूर बंधूराया ॥ 

 
कन्या सासूऱ्याशी जाये । मारे् परतूनी पाहे ॥ अशी मारे् मारे् पाहत, हाताने हनरोप घेत, एकदाशी 

ती हदसेनाशी होते. सासरी जाते. हवयोर्ािे द ुःख या लोकर्ीतातून हवलक्षि ताकदीने साकार िंाले आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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ऋतुवतें सखे ग तू न्हाणुले 
 

मनैाबाईिं लग्न िंालं. ती नादंायला सासरी रे्ली. काही हदवसानी न्हाि लीिा एक लहानसा पि 
मोठा वैहशष्ट्यपूिग कायगिम आला. म लर्ी वयात येताना हतच्या शारीहरक आहि भावहनक हवश्वात मोठे 
बदल होतात. ऋत प्राप्तीनंतर म लीिे बालपि संपते आहि बाईपि स रु होते. ती प्रजननक्षम िंाली असे 
समजण्यात येते. लोकसंस्कृतीने स्त्रीच्या या नवहनर्ममतीक्षम पात्रतेिा न्हाि लीिा हृद्य कायगिम परंपरेत 
रुजहवला आहे. 

 
पन्नास-साठ वषापूवी आपल्या समाजात बालहववाह सरास रुढ होते. पाळण्याला बाझशर् बाधूंन 

लग्न करण्यापयंत मजल रे्ली होती. ‘अष्टोवषा भवते कन्या’ म्हिून आठव्यावषीि म लींिे लग्ने करीत. 
दहा वषािी म लर्ी घोडनवरी ठरे. त्या काळात लग्नानंतर तीन िार वषानी म लीला पदूर येई. त्यावळेी 
न्हाि लीच्या कायगिमाला एक औहित्य होते. 

 
नवरीला प्रथम न्हािं आलं की र् रवाकरवी आई-बापाला व इतर नातेवाईकानंा साखरपान 

पाठहवले जाई. आईवहडल म लीला ंसाडीिोळी, जावयाला पोषाख व घरातील इतर बायकानंा िोळीिा 
खि व पीस घेऊन येत. त्याबरोबर केळी, आंबे या फळाचं्या व फराळाच्या पाि द रड्या, पोळ्याचं्या भतूीिी 
द रडी, हळदी-क ं कू पानस पारी, नारळ व ओटीिे साहहत्य घेऊन येत. र्ल्लीतल्या, शजेाऱ्यापाजाऱ्याचं्या 
स वाहसनीला बोलावनू न्हाि लीिा कायगिम होई. 

 
न्हाि लीला फ लाचं्या म ंडवळ्या बाधूंन, केसात व हातात र्जरे घालून, मखरात झकवा रारं्ोळी 

घातलेल्या पाटावर बसवतात. हतला आईबापानी आिलेली नवीन साडी िोळी नेसायला देतात. 
लेक रवाळ्या स ंवाहसनीकडून ओटी भरतात. या ओटीभरिात फळािा समावशे असतो. फळाने ओटी भरली 
की फळप्राप्ती होते अशी समजूत. यावळेी हस्त्रया न्हाि लीला उदे्दशून र्ािी म्हितात. 

 
मखर गंुफीलं व ऽ 
मखर गंुफीलं......... ॥ धृ ॥ 
णतच्या मखराला ऐना । 
गोरी माझी मालयन 
श्रीमंत कुिब्याची मैना ॥ १ ॥ 
णतच्या मखराला जाई 
गोऱ्या माझ्या मालनीच्या 
कसं कळालं णतच्या आई ॥ २ ॥ 
णतच्या मखराला चाफा 
गोऱ्या माझ्या मालिीच्या 
कसं कळालं णतच्या बापा ॥ ३ ॥ 

 
हेि र्ीत सवग नात्यातल्या मािसावरुन म्हटले जाते. मखराला लावलेली वस्तू आहि नातं यािें 

यमक ज ळहवलेले असते. उदाहरिाथग हतच्या मखराला हहरा । कसं कळालं हतच्या हदरा । शवेटिे िरि 
असे. 
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णतच्या मखराला गंुता 
कसं कळालं णतच्या कंथा! 
गोऱ्या माझ्या मालयनीची 
ओटी भरावी भाग्यवंता ॥ ८ ॥ 

 
ऋत प्राप्ती म्हिजे स्त्रीजीवनातील एक र् हपत म्हिनू उल्लेख ‘पदूर आला’ ‘बाहेर बसली’ असा 

सूिकतेने करतात. पि वरील र्ाण्यातून मात्र त्यािा उल्लेख उघडपिे होतो. हळ हळू ते घरातील आहि 
जवळच्या नात्यातील सवांनाि कळते. न्हाि लीच्या कायगिमाने आहि नंतर वाटलेल्या भतूीने र्ावभर होते. 
मर् माहेरहून आिलेल्या द रड्या स वाहसनी उखाण्यात नाव घेऊन सोडतात. प रिपाळ्यािी भतूी सवांना 
वाटली जाते. न्हाि लीला अशी जवळच्या नातेवाईकािंी, भाऊपिािी ‘वाढप’ महहनाभर येत असतात. 
ऋत प्राप्तीनंतरच्या पािव्या हदवशीच्या वाढपाला प ढील र्ीत म्हटले जाते. 
 

ऋतुवंते सखे ग तू न्िािुले 
णशवगडिी न्िाि तुला आले ॥ धृ ॥ 
माझ्या घरी वािाची दाटी 
दुध भरुन णखरीची वाटी 
पापड लाणवते ताटी 
मध्ये सोलाण्याची आमटी ॥ १ ॥ 
तबक भरुनी मजेचा मेवा 
णिच्या पंगतीला सख्यानो तुम्िी जेवा 
रंगमिाली तयारी ठेवा 
पलंगावरी अत्तरदािी 
कशपीते गुलाब पािी ॥ २ ॥ 
तबक भरुनी ठेणवले णवडे 
पे्रमाने मुखात घातले 
प्रीतीने नाव घेतले ॥ ३ ॥ 

 
या र्ीतात न्हाि लीिे कौत क आहे. भहवष्ट्यकाळात हतला म लाला जन्म द्यायिा असल्याम ळे हतला 

िारं्ले-ि ंर्ले र्ोडधोड खाऊ घालून हतिे शारीहरक भरिपोषि केले जाते. ‘रंर्महाली तयारी ठेवा’ या 
र्ीताच्या द सऱ्या िरिात तर स हार्रातीच्या पूवगतयारीिा उल्लखे आहे. पािव्या हदवशी न्हाि लीला 
हंडाहंडा पािी तापवनू न्हाऊ घालतात. दाढी केलेले प रुष व न्हालेली स्त्री स ंदर हदसते. यावळेिी एक प्रथा 
अशी हळदी-क ं कू, स पारी, तादूंळ व बंदा रुपया घातलेले मोदक तयार करतात. त्यातला एक मोदक 
न्हाि लीला फोडायला लावतात. मोदकात बंदा रुपया हनघाला तर म लर्ा होतो व तादंळािे दािे हनघाले 
तर म लर्ी होते असे मानण्यात येते. 

 
आता म लींच्या हववाहािे वय वाढले. लग्नापूवीि म ली मोठ्या िंालेल्या असतात. त्याम ळे खरे तर 

आता न्हाि लीच्या कायगिमािे औहित्य राहहले नाही. पि अजूनही ग्रामीि भार्ात लग्नानंतर वध ला प्रथम 
ऋत प्राप्ती िंाल्यावर न्हाि लीिा कायगिम केला जातो. आता म लर्ी वयात येताना यावर गं्रथ हलहहले जात 
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आहेत. रेहडओवर कायगिम माहलका सादर केल्या जातात. पि लोकपरंपरेने स्त्रीच्या स फलीकरि 
योग्यतेिा, न्हाि लीिा कायगिम करुन हतिा सन्मान केला आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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मला गुदगुली झाली 
 

हववाह म्हिजे दोन हजवािें शारीहरक व मानहसक हमलन. धरती – आकाश, के्षत्र-बीज, प्रकृती-
प रूष हा मूळ आहदबधं. हनसर्ाच्या हवहवध रुपातून प्रर्ट होिारा. देवाब्ाम्हािाचं्या साक्षीने हवहधवत 
बाधंलेली रेशीमर्ाठ (लग्नर्ाठ) म्हिजे हववाह. ही र्ाठ बोहल्यावर मारली जात असली तरी हववाहोत्तर 
काळात पे्रमाच्या धाग्याने घट्ट होत जाते. समाजमान्य नैहतक मार्ाने कामभावनेिे शमन आहि प्रजोत्पादन 
हा हववाहािा प्रम ख उदे्दश असतो. 

 
मनैाबाईिं लग्न िंालं. ती नादंायला आली. हतला ‘बसवलं.’ वाढप िंालं. न्हाि लीिा कायगिम 

िंाला. हतच्या आर्मनाने सासरच्या घरात नविैतन्य अवतरले. तादंळािा हहरवा शालू नेसून, हातात 
हहरवा लर्ीन ि डा, पायात जोडवी-मासूळ्या, र्ळ्यात साजािं डोरलं आहि इतर दाहर्ने, कानात ब र्ड्या, 
कपाळी रेखीव क ं कू, कळसािं मािवलेल्या पाण्यानं अंर्कातंीवर िढलेलं तेज अशी घरिी लक्ष्मी 
सळसळत्या तारुण्याने घरभर वावरु लार्ली. हतिे वार्िे, बोलिे, लाजिे, काम करिे याम ळे घराला 
नव्याने घरपि आले. सासरी या नव्या नवरीिं कौत क होत होते. 

 
अशा काळात तो रात्रीिा प्रसंर् आला. हतच्या मनात आकषगि, ओढ, उत्स कता, भीती व हकळस 

अशा अनंत भावनािे तरंर् उठले. पि हववाहहतेला या प्रसंर्ाला सामोरे जाविे लार्ते. या प्रसंर्ावरिे एक 
उत्कृष्ट लोकर्ीत पहा. 
 

वेिी ग फिी करुनशानी 
थाट बुगड्याचा ग बाई ऽऽ बाई थाट बुगड्याचा. 
वेिी ग मध्ये फुल केवड्याचे 
भागं मोत्याचा ग बाई ऽऽ बाई भागं मोत्याचा 
चंद्रभागेला स्नान करते. 
प्रकाश सूयाचा ग बाई ऽऽ बाई प्रकाश सूयाचा 
अगंावरी शालू नेसला 
जडावू मोत्याचा ग बाई ऽऽ बाई जडावू मोत्याचा 
कपाळावरी कंुकू लावते 
ततत कपाळाचा ग बाई ऽऽ बाई ततत कपाळाचा. 
माडीवरी माडी बाधंली 
कोित्या रंगाची ग बाई ऽऽ बाई कोित्या रंगाची 
माडीवरी पलंग घातला 
जडावू णफरतयाचा ग बाई ऽऽ बाई जडावू णफरतयाचा. 
पलंगावरती शाल िातंरली 
उद्धव वािाची ग बाई ऽऽ बाई उद्धव वािाची 
चारी बाजुला समया लावल्या 
प्रकाश णबजलीचा ग बाई ऽऽ बाई प्रकाश णबजलीचा. 
पलंगावरी ग डाव माणंडला 
सोंगट्याचा ग बाई ऽऽ बाई सोंगट्याचा 
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णवजून गेली समयी 
मला गुदगुली झाली ग बाई ऽऽ बाई मला गुदगुली झाली. 

 
र्ीत अर्दी नेमक्या हठकािी थाबंते आहि फार मोठा अथग सूहित करते. हमलनापेक्षा प्रहतके्षत खरी 

र्ंमत आहे असेि हे र्ीत. हे र्ीत मला उदनवाडी ता. सारं्ोला येथील सौ. शातंाबाई वलेकर आहि सौ. 
झसधू वलेकर याचं्याकडून हमळाले. 

 
एका अहभसाहरकेिा भाव या र्ीतात आहे. मनैाबाई िंद्रभारे्च्या हनमगळ पाण्याने न्हालेली विेीफिी 

करुन, विेीत केवड्यािे फूल माळून. (केवड्याच्या उग्रमधूर वासाने नार्भजंूर् आकर्मषत होतो असा 
लोकसमज आहे) कानात ब र्ड्या घालून, भारं्ात क ं कू व मोती माळून, अंर्ावर ब ट्टीदार जरीिा मोती 
लावलेला शालू नेसून, कपाळी क ं कू लावनू ही नवहववाहहता हातात द धािा पेला, अथवा पाण्यािा ताबं्या 
घेऊन रंर्महाली जाते. रंर्महालािा थाट कसा? माडीवर माडी. हतथं जडाव ू हफरक्यािा पलंर्, त्यावर 
मऊ र्ादी, वर उद्धव वािािी शाल, िारी बाजूला समया लावलेल्या,त्यािंा मंद प्रकाश अशावळेी 
पतीपत्नीने सोंर्यािा डाव माडंलेला आहे. शकंरपावगती अनेकदा सोंर्यािंा डाव खेळत होती असा 
उल्लेख लोककथातून येतो. 
 

अशावळेी-णवझून गेली समयी. 
मला गुदगुली झाली ग बाई ऽऽ मला गुदगुली झाली 

 
अशा समेवर हे र्ीत संपते. वाढत्या रात्री अिानक लाईट रे्ली तर आपल्याला आनंद होतो. यािा 

अन भव त म्हालाही आला असेल. प ढच्या सर्ळ्याि र्ोष्टी उघड करुन न सारं्ण्याति र्ंमत आहे. रात्रीच्या 
पहहल्या प्रहरी सज्जन, द सऱ्या प्रहरी कामीजन, हतसऱ्या प्रहरी हनशािर-िोर आहि िवथ्या प्रहरी योर्ी-
साधक जार्तात म्हिे. 
 

हवद्याथी असताना एका माडीवर राहात होतो. समोर दूरवर एक मारवाड्यािी माडी होती. एक 
नवहवहाहहता रात्री ९ ते १० वाजता शृरं्ार करताना हदसायिी. हतिा नवरा बारं्ड्यािा मोठा व्यापारी. 
सकाळी जायिा रात्री उहशरा परत यायिा. िारं्ला तासभर आरशासमोर हतिा िाललेला शृरं्ार. 
हखडकीतून लक्ष ठेवनू पहायिो. बरे ती नंतर हफरायलाही घराबाहेर पडत होती असेही नाही. हे लोकर्ीत 
वािल्यावर हतच्या त्या शृरं्ारािा आता उलर्डा होतो. 
 

हे एक सलर् लोकर्ीत आहे. त्यात हवकहसत होत जािारा शृरं्ारािा बाह्यविगनपर आशय आहे. 
अश्लीलतेिा अंश नाही. कलात्मक संयमािा हा उत्कृष्ट नम ना आहे. कोित्याही िारं्ल्या लाविीच्या 
तोंडात मारेल असे हे लोकर्ीत आहे. सूिकतेने घडहवलेले भावदशगन हे साहहत्यािे एक महत्त्वािे वैहशष्ट्य 
असते ते या लोकर्ीतात हदसते. या र्ीतात िाल, म्हिण्यािा ढंर् आहि शब्दाच्या प नरावृत्तीने साधलेली 
लय याम ळे सादरीकरिातही हे र्ीत हततकेि रंर्तदार ठरते. 
 

❒ ❒ ❒ 
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गोरीया लेणं लेती 
 

भारतीय हस्त्रयानंा दाहर्न्यािी हौस भारी. दाहर्ने हस्त्रयािें सौंदयग अहधक ख लवतात. सौंदयग हे हस्त्रिे 
सामथ्यग आहे तर सामथ्यग हे प रुषािें सौंदयग आहे असे हव. स. खाडेंकर यानंी एका कादंबरीत म्हटले आहे. 
म ळात स्त्रीिे सौंदयग हे हतच्या रूपावर अवलंबून असते. हे रूप म्हिजे नाक, डोळे, रंर्, कमनीय बाधंा. हे 
हतला अन वहंशकतेने हनसर्ाकडून प्राप्त होते. मूळच्या सौंदयाला नटून थटून अहधक आकषगक करण्याकडे 
झस्त्रयािंा कल असतो. त्यातून फिी करंड्यापासून ब्य टी पालगर पयंत शृरं्ाराच्या सजावटीिी व फॅशनिी 
एक द हनयाि हनमाि होते. प्रािीन काळापासून सवग स्तरातील हस्त्रयानंा शृरं्ार करण्यािी आवड असलेली 
हदसते. अजंठा वरेुळ झकवा खजूराहोच्या हशल्पकृतीतून ही शृरं्ाराहभलाषा हदसून येते. सौंदयािा सामथ्यग 
म्हिून वापर हस्त्रया पूवीपासून करत आल्या आहेत. त्यात अस्वाभाहवक असे काहीि नाही. ती एक 
स्वाभाहवक नैसर्मर्क प्रवृत्ती आहे. पि स्त्री सौंदयािा बाजार होऊ नये. हस्त्रयािें सौंदयग अलंकाराने वाढते. 
त्यातून दार्दाहर्न्याचं्या प्रकारािी हवहवधता हनमाि होते. 

 
संस्कृतीच्या अभ्यासात एखाद्या समाजात हवहशष्ट कालखंडात वापरली जािारी वस्त्रप्रावरिे व 

दार्दाहर्ने यािंाही समावशे होतो. लीळािहरत्रातून स्त्री-प रुषाचं्या पोषाखािा, अलंकारािा उल्लखे येतो. 
शाहीर प्रभाकर एका लाविीत तत्कालीन मराठी स्त्रीच्या अंर्ावरील हवहवध दाहर्न्यािें विगन करतो. 
वज्रहटका, पानड्या, पेया, िंद्रहार, प तळ्या, मोहनमाळ, मंर्ळसूते्र, बाजूबंद, हवरोध्या, जोडवी इ. 
अलंकारातून उत्तरपेशवाईतील मराठी स्त्रीच्या अलंकारािी माहहती हमळते. 

 
लोकर्ीतातूनही ज न्या काळातील वस्त्रालंकारािे विगन येते. लग्नापूवी आईवडील लेकीला हौसेनं 

दाहर्ने करतात पि त्यािे स्वरुप ज जबी असते. अंर्ठी, पैंजि, कानातील रींर्, िेन इतकेि. पि 
लग्नानंतर स्त्रीच्या दार्दाहर्न्याच्या हौसेला बहार येतो. 

 
लग्नाच्या बोलीत वध च्या दाहर्न्यािंा हवषय हमखास असतो. साखरप ड्याला पैंजि, साखळ्या, 

अंर्ठी, रींर्ा यासारखे दाहर्ने घातले जातात. लग्नातील सौभाग्यालंकाराने हस्त्रयाचं्या लेण्याला 
खऱ्याअथाने प्रारंभ होतो. महिमंर्ळसूत्र, जोडवी, पैंजि, िंद्रहार, पाटल्या यासारखे अलंकार हतला 
लग्नात हमळतात. माहेरकडून हमळालेल्या या दाहर्न्याला स्त्रीधन म्हितात. 

स्त्रीयाचं्या अलंकारात सौभाग्यालंकाराला अत्यंत महत्त्वािे स्थान असते. 
 

गोरीया लेिं लेती । मनी डोरलं साजाचं ॥ 
लेिं कंथाच्या राजाचं ॥ 
गोरीया लेिं लेती । बारा तोळ्याचं कारलं ॥ 
वर साजाचं डोरलं ॥ 
मनी डोरल्यानं । सराला झाली दाटी ॥ 
णकती सागूं साळू तुला । िावशा कंथाला माग पेटी ॥ 
मनी डोरलं । गोट पाटल्या कवा केल्या ॥ 
आल्या धानाला पटकावल्या ॥ 
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या ओव्यात मनी डोरलं म्हिजे मंर्ळसूत्र मध्यवती ठेवनू इतर दाहर्न्यािंी हौस आली आहे. त्यात 
कारलं, सर, पेटी, र्ोट, पाटल्या यािंा उल्लेख येतो. ‘मनी डोरलं साजािं । लेिं कंथाच्या राजािं’ हा 
सौभाग्यवतीिा प्रम ख दाहर्ना. त्याहशवाय स वाहसनीला शोभा नाही. 

पूवी खानदानी हस्त्रया नाकात नथ घालीत. मराठमोळ्या हस्त्रयािंा हाही एक प्रम ख दाहर्ना होता. 
 

गोरीया लेिं लेती । मनी डोरलं काळीपोत ॥ 
शोभा द्यायला केली नथ ॥ 
सरजाची नथ । आकुड णतचा दाडंा ॥ 
साळू माझ्या मालनीला । नथ शोभती गोऱ्या तोंडा ॥ 
सरजाची नथ । वर मोराची णचल्लीणपल्ली ॥ 
कुण्या िावशीची रािी लेली ॥ 

 
सौभाग्यवतीला नथ शोभनू हदसते. ब र्ड्यािा बाज जरा वरे्ळाि. 
 

गोरीया लेिं लेती । नऊ लाखाच्या बुगड्या ॥ 
नखल्या माझ्या बंधवाच्या । णखडतया रथाचं्या उघड्या ॥ 

 
उर्ीि नाही जाता साताऱ्याला हतिी ब र्डी साडंतं. 
आता या ओव्या पहा. 
एका समथग बंधूराजानं बहहिीिं मनोहर माहेर केलं. कसं. 
 

पायी भरुन जोडवी । िाईती पैंजान गजीभार ॥ 
कमरपट्याला घंुगर चार । तीळ बंधीच भवर थोर ॥ 
गळ्या घसाचा लेली सर । िाय डोरलं जोमदार ॥ 
फुलं कानात शोभादार । िायत्या बुगड्या डेरेदार ॥ 
भरतार बोलत्याती । रािी मािेबीराची थ्वार ॥ 
माझ्या वािीच्या बंधुजीनं । केलं मािेर मनोिार ॥ 

 
एखाद्या कालखंडात हस्त्रया कोिती वस्त्रप्रावरिे व दार्दाहर्ने वापरीत होत्या. ह्यावरुन त्या 

काळातल्या लोकससं्कृतीिा पहरिय होतो. मनी डोरलं, कारलं, पेटी, सरजािी नथ, ब र्ड्या, जोडवी, 
पैंजि, कमरपट्टा, घसािा सर, फ लं, बाज बंद, मास ळ्या, करंर्ळ्या हे मराठमोळ्या हस्त्रयािें ज न्या 
काळातील दाहर्ने होते. हस्त्रया आर्मथकदृष्ट्या परावलंबी असल्याम ळे त्यानंा दार्दाहर्न्याच्या हौसेसाठी 
पती वा बंधूवर अवलंबून राहव ेलारे्. 

 
आज काळ आहि पहरच्स्थती बदलली. कमी सोन्यातील, नक्षीदार दार्दाहर्न्याचं्या नव्या नव्या 

फॅशन आल्या. तरी म ळातील भारतीय हस्त्रयािंी दाहर्न्यािी हौस काही कमी िंाली नाही. जर्ातील हनम्मे 
सोने भारतीय हस्त्रयाचं्या अरं्ावर आहे असे म्हितात. आजच्या सौंदयगवतीनी दाहर्न्यािी मयादीत हौस 
करायला हरकत नाही पि बकँ बॅलन्सिा झकवा पसगिा सल्ला घ्यायला हवा. 

❒ ❒ ❒  
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लेणं कंथाच्या राजाचं 
 

अलंकाराने हस्त्रयािें सौंदयग वाढते. लेण्या नेसण्यािी हस्त्रयानंा म ळाति आवड असते. स ंदर 
हदसण्यासाठीिे हौसेिे लेिे वरे्ळे आहि परंपरेने िालत आलेले सत्वािे सौभाग्यलेिे वरे्ळे. हळदीक ं कू, 
मंर्ळसूत्र, जोडवी आहि ि डा (काकिे) ही हस्त्रयािंी सौभाग्यलेिी होत. इतर अलंकारापेक्षा सौभाग्य 
अलंकार महत्त्वािे असतात. ‘लेण्यात लेिं सौभाग्यलेि’ं 
 

गोरीया लेिं लेती । काय लेवावं पोकाळाला ॥ 
चंद्र कोरला कपाळाला ॥ 
लेण्या नेसण्याची नार । डाव्या बाजूनी माझ्या चाल ॥ 
तुझ्या दाणगन्याचं मोल । माझ्या कंुकवाला णदलं काल ॥ 
लेण्या नेसण्याची नार । नार झाकुनी घेती गळा ॥ 
माझं िळदीवरलं कंुकू । माझा उघडा पानमळा ॥ 

 
इतर दाहर्ने हकतीही झकमती आहि स ंदर असले तरी त्यानंा सौभाग्य अलंकारािी सर येिार नाही. 

ते डाविे असा भाव वरील ओव्यातून सूहित केला आहे. हववाहहत हस्त्रया सौभाग्य अलंकार अहभमानाने 
घालतात, हमरवतातही. 

 
सौभाग्यवतीच्या कपाळीिं क ं कू हे सौभाग्यािे प्रतीक. मराठमोळ्या हस्त्रया सकाळी अंघोळ 

िंाल्यावर पहहल्यादंा मेि लावनू क ं कू लावीत. हा त्यािंा हनत्यनेम. कधी ि कायिा नाही. एकदा ं एक 
माऊली आपल्या शहरात नोकरी करिाऱ्या म लाकडे रे्ली. हतला अंघोळ िंाल्यावर क ं कू लावायिी सवय. 
त्याहशवाय ती तोंडात पािीही घेत नसे. हतने स नेिे डे्रझसर् टेबल शोधले. त्यात र्ंध आहि हटकल्या 
हमळाल्या. पि त्या लावायिी हतिी तयारी नव्हती. ती अस्वस्थ िंाली. शवेटी शजेाऱ्यापाजाऱ्याकडून शोधून 
क ं कू आिून द्याव ेलार्ले. अशी ज न्या काळातील हस्त्रयािंी श्रद्धा होती. हे क ं कूही भंलं मोठं, ठसठशीत, 
उठावदार आहि लालभडक असे. 

 
क ं कू लावायला हयर्य िंाली तर त्यािी खंत हस्त्रयानंा वाटे. एकत्र क ट ंबात खटाल्याच्या घरात 

सास रवाशीिीिी क ं कू लावण्यातं आबाळ व्हायिी. 
 

लाल कपजाऱ्याचं कंुकू । कंुकू घामानं झालं ओलं ॥ 
मला खटाल्या घरी णदलं ॥ 
थोरल्या घरची सून । भाडं्याकंुड्यात गेला येळ ॥ 
णतच्या कपाळी कंुकू णशळं ॥ 

 
कामाच्या रर्ाड्यात सास रवाहशिीला क ं कू लावायलाही सवड हमळत नव्हती. क ं कवािा करंड व 

मेिािा करंड या ज न्या हस्त्रयाचं्या हनत्यं वापरातील र्ोष्टी. त्यािी उपमा पती आहि दीर याचं्या सबंंधाने फार 
समपगकपिे एका ओवीत आली आहे. 
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कंुकवाचा करंड । मेिाचा दुसयरा ॥ 
माझ्या चुड्याला आसयरा ॥ 

 
दीर हा पतीिा आधार असा भाव या ओवीत हकती सूिकतेने व्यक्त िंाला आहे. आपल्या ि ड्याला 

आहि क ं कवाला उदंड आय ष्ट्य लाभाव ंही सौभाग्यवतीिी प्राथगना असते. 
 

चादंीचा करंड । त्याला सोन्याचं झाकाि ॥ 
माझ्या चुड्याला ॥ परमेश्वराचं राखाि ॥ 
नारायि देवा । तुला मागत कािी न्िायी ॥ 
माझ्या िळदीवरलं कंुकू । माझ्या करंडी घाल लयी ॥ 

 
हकती काव्यात्म आहे ही प्राथगना. क ं कवाच्या बरोबरीने हळदीिा मान. हळद ही नेहमी क ं कवाच्या 

खाली लावली जाते. तशी ती हौशिेी. सिासमारंभात ल्यायिी. हळदी क ं कवािं हनमतं्रि ग्रामीि भार्ातील 
स वाहसनी सहसा ि कवत नाहीत. 

 
सौभाग्यवतीिा द सरा अलंकार म्हिजे मंर्ळसूत्र. ग्रामीि बोलीत त्याला ‘डोरलं’ म्हितात. 

लग्नात अक्षता पडल्यावर नवरीला नवऱ्याकडून मंर्ळसूत्र घातले जाते. सौभाग्य असेपयंत ते हतच्या 
र्ळ्यात असते. दोन वाया, िार सोन्यािे मिी आहि काळ्या मण्यािी पोत एवढे हकमान मंर्ळसूत्रात 
आव्यक असते. बरी पहरच्स्थती असली की िारं्ले मंर्ळसूत्र केले जाते. 

 
गोरीया लेिं लेती । मनी डोरलं साजाचं 
लेिं कंथाच्या राजाचं ॥ 

 
सौभाग्यवतीच्या र्ळ्यातील मंर्ळसूत्र हा सवात महत्त्वािा दाहर्ना. र्ळ्यात घालायिा िंद्रहार, 

वजरटीका, कोल्हाप री साज, वरे्वरे्ळ्या पद्धतीिे सर या इतर दाहर्न्याला मंर्ळसूत्राहशवाय शोभा नाही. 
 
जोडवी हा आिखी एक सौभाग्य अलंकार. पायात घालायिे अनेक दाहर्ने आहेत. साखळ्या, 

पैंजि, मास ळ्या, करंर्ळ्या, हवरुद्या पि सौभाग्यलेण्यािा मान जोडव्यालाि आहे.पूवी दहा-दहा भार 
वजनािी िादंीिी वा रूप्यािी जोडवी हस्त्रयाचं्या पायात असत. िालताना त्यािा आवाज होई. आनंदफंदीने 
‘धन्य त िें लावण्य’ या लाविीत 
 

माडं्या गुडघ्या सरळ पोटऱ्या पायी जोडवी खिािी 
जसे घोड्याचे नाल वाजती आवाज कानी दिािंी 

 
अशी अहतशयोक्तीपूिग उपमा हदली आहे. 
 
‘पाि रंर्ािी पाि पाखरं’ या हित्रपटातील ‘नािू हकती नािू हकती, जोडव ं टिकलं, कंबर 

लिकली’ ही लाविी र्ाजली होती यातला मूळबंध लोकर्ीतातलाि आहे. 
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जोडव्याचा पाय । िळू टाकावा कोनात ॥ 
माझ्या साळाईचा कंथ । नटतो मनात ॥ 
जोडव्याचा पाय । िळू टाकावा मालयनी ॥ 
कंथ ओळणखतो चालयनी । 
जोडव्याचा पाय । िळू टाकावा णचराईचा ॥ 
दारी पलंग णदराईचा ॥ 
जोडव्याचे पाय । िळू टाकावा दारायीत ॥ 
णकती सागूं साळू तुला । कंत झोपीच्या भरायीत ॥ 
जोडव्याचे पाय । कुिा नारीची वाजत्याती ॥ 
बैलं दाविीची भूजत्याती ॥ 

 
यात थोडी अहतशयोक्ती असली तरी जोडव्याच्या लक्ष्मीिा वावर घरादारात कसा होत असेल 

यािी कल्पना येते. 
 
आज सौभाग्य अलंकारात कालान रुप बदल िंाला आहे. क ं कवाच्या हठकािी रं्ध, हटकल्या 

आल्या आहेत. मंर्ळसूत्रात हवहवध नम ने आहेत, जोडव्यािा आकार आहि वजनही कमी िंाले आहे. पि 
अजूनही मराठमोळ्या स्त्रीच्या सौभाग्यलेण्यािा मूळ साज कायम आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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बारीक बागंयडी 
 

कािेच्या बारं्ड्या घालण्यािी पद्धती भारतीय हस्त्रयामंध्ये फार प्रािीन काळापासून रुढ आहे. 
बारं्ड्या (ि डा) घालिे सौभाग्यािे लक्षि मानले जाते. ि ड्याला सौभाग्य लेण्यात स्थान आहे. फॅशनच्या 
नावाखाली अलीकडे स हशहक्षत हस्त्रयानंी बारं्ड्या घालिे बंद केल्याम ळे शहरातून बारं्ड्या हदसत नाहीत. 
पि खेड्यापाड्यात अजूनही मोठ्या प्रमािात कािेच्या बारं्ड्या वापरतात. कळायला लार्ल्यापासून 
म लीला बारं्ड्या घालतात. लग्नािे वळेी मामा नवरीला हहरव्या बारं्ड्यािा लर्ीनि डा भरतो. 
वरमाईलाही मानािा ि डा भरतात. बारं्ड्या भरायला बोलहवलेल्या आयाबाया त्यासाठी पैसे देतात. 
खेड्यातल्या लग्नात अजूनही र्ावातल्या बायकानंा, नातेवाईकानंा, र्डयनीना बारं्ड्या भरायला 
बोलहवतात. सवगजिी या कायगिमाला आवजूगन हजेरी लावतात. प्रत्येक बाईला हकमान एक डिंन तरी 
बारं्ड्या भरल्या जातात. काही आंबटशौकीन बायका कोपरापयंत ि डा भरतात. त्याम ळे लग्नातला 
बारं्ड्या भरण्यािा खिग हकमान िार दोन हजार रुपये होतो. 

 
एकदा लग्न िंालं की माहेरी स्त्रीिा हक्क िोळीबारं्डीिाि राहातो. माहेरी आल्यावर संिातं, 

पंिमी, हदवाळी या सिाला भावाने बारं्ड्या भराव्यात अशी पद्धती आहे. झकबह ना स्त्रीिा तो हक्कि आहे. 
 

बारीक बागंयडी । मला भरूस वाटली ॥ 
िावशा माझ्या बंधवाला । तार पुण्याला पाठवली ॥ 
बारीक बागंयडी । भर म्ििती कासाराला ॥ 
िावशा बंधवाला । उभा केला इसाराला ॥ 
बारीक बागंयडी । पैशाला लाव जोडी ॥ 
िावशा माझा बंधू । सखा िसत चंची सोडी ॥ 

 
या ओव्यातून मनैाबाई भावाकडून हक्काने बारं्ड्या भरताना हदसते. त्यातून हतिे दाहरद्र्य अन् िार 

दोन आिे स द्धा खिग करण्यास स्त्रीिे भावावर अवलंबनू राहिे या र्ोष्टी स्पष्ट होतात. बारं्ड्या भरिारा तो 
वैराळ पि अलीकडे त्याला कासार म्हितात. म सलमान समाजातील बार्वान लोक या व्यवसायात मोठ्या 
प्रमािावर आहेत. खेड्यात एखादी कासारीि डोक्यावर बारं्ड्यािी ब ट्टी घेऊन घरोघरी बारं्ड्या भरताना 
आढळत होती. झकवा एखादा कासार घोड्यावर झकवा सायकलवर बारं्ड्यािी िवड घेऊन बारं्ड्या लावत 
हफरताना आजही आढळतो. कासाराच्या हातात हात देऊन बारं्ड्या भरायला बसलेली स्त्री पहा. 
 

वैराळ दादा । तुझी माझी कोि जात ॥ 
चुड्या कारि णदला िात ॥ 

 
बारं्ड्या भरिं तसं त्रासदायक आहि वदेना देिारी र्ोष्ट पि हस्त्रया हौसेने हा त्रास सहन करतात. 

 
बारीक बागंयडी । गोऱ्या िाताला चडयीना ॥ 
चैन जीवाला पडयीना ॥ 
बारीक बागंडीया । गोऱ्या िाताला रूतयली ॥ 
नेिंती माझी साळू । पोपट सुकयली ॥ 
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जीवन स खद ुःखािा खेळ. बारं्ड्या भरताना द ुःख होत असलं तरी त्या भरुन िंाल्यावर स्त्रीला स ख 

समाधान हमळते. हसतम खाने ती उठताना हदसते. 
 

बारीक बागंयडी । राजवखीची तऱ्िा न्यारी ॥ 
अबंारी शेजारी । णतथं डाकळब्या लिऱ्या मारी ॥ 
बारीक बागंयडी । गोऱ्या िाताला णदसना ॥ 
साळू माझ्या मालनीला । णदि लागली सोसना ॥ 
बारीक बागंयडी । गोऱ्या िाताला चमतया मारी ॥ 
साळू झऱ्याला पािी भरी ॥ 

 
बारं्डी बारीक, नक्षीदार, उठावदार रंर्ािी असावी आहि ती हाताबरोबर बसावी अशी हस्त्रयािंी 

अपेक्षा असते. पहहल्या ओवीतील उपमा मोठी बहारदार आहे. मनैाबाईनी राजवखीच्या िमकदार बारं्ड्या 
भरल्या. मर् ती डोक्यावर पदर घेऊन अर्ोदर वैराळाच्या आहि मर् घरातील सवग वहडलधाऱ्या मंडळीच्या 
पाया पडते. ‘अखंड सौभाग्यवती हो जा! जन्म साहवत्री ि डा ले जा.’ असा आशीवाद हतला हमळतो. हतला 
समाधान वाटते. 

 
कधी कधी सासू मोठ्या मनानं स नेला बारं्ड्या भरते. अजून घरिा कारभार हतच्या हातात असतो. 

 
बागंडी भरु गेली । लेकी सारख्या सुनेला ॥ 
माझ्या मैनाबाईच्या गुिाला । वैराळ िासला मनाला ॥ 

 
आता स नेिी कृतज्ञता कशी अहभव्यक्त होते ते पहा. 
 

सासू माझ्या सैंदवाचा । णतचा कुसवा नवसाचा ॥ 
वैराळाच्या पानात । चुडा लेती मी िौशाचा ॥ 

 
अलीकडे प्लॅच्स्टक, धातू व लाखेच्या बारं्ड्या बाजारात आल्या आहेत. त्या त लनेने स्वस्तही 

आहेत. पि कािेच्या बारं्ड्याि श भ मानतात. त्याला काही हित्रपटािी नाव ेहदलेली आढळतात. 
 
या बारं्ड्याच्या पाठीमारे् लाखेिे ि डे घालण्यािी पद्धती होती. पढंरपूर सारख्या तीथगयाते्रच्या 

हठकािी ि डे घालिे श भ मानतात. अलीकडे श्रीमंताच्या बायका बारं्ड्याच्या मारे् सोन्याच्या पाटल्या व 
बारं्ड्यात हबल्वर घालताना हदसतात. पि बारीक बारं्डी राजवखीिी तऱ्हा न्यारीि! 
 

❒ ❒ ❒ 
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काळीया चंद्रकळा 
लेण्या नेसण्यािी हस्त्रयानंा हौस भारी. त्यात ‘साडी’ ही तर हतच्या मनािी कमक वत जार्ा. 

आपल्याला वरे्वरे्ळ्या वािाच्या साड्या असाव्यात, रोज नव्या नव्या साड्या नेसून आपले सौंदयग ख लवाव,े 
इतरानंा हदपवाव ेअसे हस्त्रयानंा वाटत असते. 

 
ज न्या काळात ग्रामीि भार्ातील हस्त्रयानंा लग्नाति भारी झकमतीच्या साड्या म्हिजे शालू, पैठिी, 

िंद्रकळा हमळत. हळदीक ं कवाला, सिासमारंभात वा क ठं रे्लं आलं तर अशा ठेविीतल्या साड्या 
वापरीत. एरवी सासरी माहेरी र्हरबी. हातातोंडाशी र्ाठ. त्याम ळे दोन स ताडी ल र्डी आहि दोन िोळ्या 
हमळायच्या, त्यात लग्नानंतर स रुवातीच्या काळात माहेराकडून हस्त्रयानंा ल र्डी घेतली जात. आपल्या 
भावाला एक माऊली म्हिते – 
 

धन या संपता । िाय सवताची तुझी तुला ॥ 
िावशा बंधुला बोलयीते । साडी चोळीची आशा मला ॥ 
लुगडं फाटलं । आलं दंडाच्या आकाराला ॥ 
िावशा बंधवाला । देती सागंावा वणकलाला ॥ 

 
माहेरच्या साडी िोळीिी हतला आशा. तसा परंपरार्त हक्कही आहे. कधीमधी हस्त्रया 

पैहीपाह ण्याच्या, नातेवाईकाच्या र्ावाला रे्ल्या तर त्यानंा साडी िोळी नेसवली जाते. आजही तशी पद्धत 
आहे. त्यातूनही हस्त्रयानंा साड्या हमळतात. 
 

लुगडं फाटलं । गावा न्िायी कुिाच्या गेली ॥ 
आशा कुिाची न्िायी केली । 

 
माहेरी हक्क असला तरी इतरािंी ती मेहरबानकीि असते. करिी धरिी उसनी असते. करायिी 

अन् करुन घ्यायिी. त्यािी आशा आपि कधी केली नाही असे वरील ओवीत म्हटले आहे. 
 
ल र्डं झकवा साडी घेतली तर हस्त्रयानंा कोि आनंद होतो. या आनंदाम ळे त्या घेिाऱ्यािी कृतज्ञता 

व्यक्त करतात. त्यािे र्ाण्यातून कौत क करतात. आभार मानतात पि त्यात पाढंरपेशी औपिाहरकता 
असत नाही. त्यात हजव्हाळा आहि पे्रम असते. ल र्डं खरेदी करताना पदर नीट बघावा लार्तो. ल र्ड्यािंा 
रंर्, हडिंाइन, पोत यापेक्षाही पदराला महत्त्व असते. कारि पदर हस्त्रयाचं्या अंर्ाखादं्यावर, डोक्यावर येत 
असल्याम ळे सौंदयािी ख लावट वाढते. म्हिून – 
 

लुगडं घेतलं । दोन्िी पदार आधी बघा ॥ 
शिािपिाला िोईल दगा। 

 
ल र्ड्यािे पदर िारं्ले नसतील तर खेड्यातल्या बायका घेिाऱ्यालाि वडे्यात काढतील आहि 

पदर िारं्ले असतील तर कौत कही करतील. 
 

लुगडं घेतलं । दोन्िी पदार सारखं 
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बापलेकाची पारख ॥ 
 

दोन्ही पदर एक सारखं असलं तर ते ल र्डं दोन्ही बाजूनी नेसता येते. बापलेक सारखे तसे दोन्ही 
पदरही सारखे. म्हिून ही पारख िारं्ली. जर िायाने, द कानदाराने खात्रीने िारं्ले ल र्डे हदले असले 
तर 
 

लुगडं घेतलं । राम सीता पदराला ॥ 
माझ्या बंधवाचा । चाटी मैतर घेिाराला ॥ 

 
बंधूजीिा िाया संर्ट लोभ असल्याने त्यानेि िारं्ले ल र्डे हदले. 
 
कधी कधी माहेरी घेतलेले ल र्डे मनैाबाईच्या मनात येत नाही. कधी हनवड ि कते. कधी मनात 

असून र्हरबी आड येते. 
 

लुगडं घेतलं । घडी ठेवली बाकावरी ॥ 
गवळि बाई बोलं । लेक रुसली बापावरी ॥ 
लुगडं घेतलं । नािी रेशमाची काडी ॥ 
गवळिबाईला सागंते । नािी नेसत घाल घडी ॥ 

 
कधी कधी असं होतं. भावजय हतच्या भावाला भारी साडी घेऊ देत नाही. ती वािवायला बघते. 

 
बंधूजी घेतो साडी । भावजय गुजरी िाकामारी ॥ 
लय भारीची आिू नका । बागंड्या भराय पैका राखा ॥ 

 
भावाच्या मनात होतं बहहिीला िारं्लं ल र्डं घ्यायिं पि भावजयीनं घोटाळा केला. निंद-

भावजयीिं नातं मोठं मजेशीर असतं. आईही तोंडदेखली लेकीिी समजूत काढते पि काही उपयोर् होत 
नाही. एकीकडे बायको द सरीकडे बहीि. भावािी मोठी पिंाईत होते. 
 

लुघडं घेतलं । घडी ठेवली खंुटीवरी ॥ 
िावशा बंधू बोलं । बणििी रुसाव कुठंवरी ॥ 

 
नाईलाज िंाल्यावर मर् भाऊ ल र्डं परत करुन बहहिीजोरं् िारं्लं ल र्डं घेतो. मर् ती कृतज्ञता 

व्यक्त करते. 
 

बंधुजी साडी घेतो । जशी काळजाची वडी ॥ 
माझ्या बाधंवाची । घेिाराची दृि काडी ॥ 
बंधूजी साडी घेतो । जशी काळजाची गोि ॥ 
माझ्या बंधवाचं । घेिाराचं मन मोठं । 

 



 अनुक्रमणिका 
 

बहहिाईिा रुसवा काही काळि असतो. हतला माहहत असते. ‘बंधूजी सलामत तर साड्या पिास’ 
त्याम ळे ती भावािं मन द खवत नाही. 
 

दुबळ्या बणििीला । णतला बंधूजी असावा ॥ 
जुन्या साडीला इसावा ॥ 

 
आहे त्या पहरच्स्थतीत स ख शोधण्यािी स्त्रीिी जन्मजात वृत्ती असते. 
 
र्ोरर्रीबाचं्या बायकािें हे मनोहर भावहवश्व लोकर्ीतातून प्रकट िंाले आहे. त्यात रार्, लोभ, 

आशा, आकाकं्षा, रुसवा फ र्वा यासवािे प्रहतझबब पडले आहे. 
 
आता जरा श्रीमंती थाट, ‘क ठं आलं रे्लं तर सिास दीला नेसायच्या ठेविीतल्या साड्या होत्या. 

जरा भारी, शालू, पैठि, िंद्रकळा. या साड्या हस्त्रयानंा हप्रय होत्या. बधं जीिं स्मरि िंालं आता हावशा 
कंताला घेऊन थोडा श्रीमतंी थाट बघू. बालहववाहािी िाल रुढ होती त्या काळात लहान वयात नादूंन 
आलेल्या मनैाईिं कौत क असे. 
 

काळीया चंद्रकळा । नेसती बाधूंयानी ॥ 
लिान वयात । आलीया नादूंयानी ॥ 

िारं्ल्या साड्यािा हट्ट माहेरी कशाला? मार् की त झ्या कंथाला. 
काळीया चंद्रकळा । नेसूनी बघावी ॥ 
िावशा कंथाला मागावी ॥ 
काळीया चंद्रकळा । साऱ्या कदडींच्या खाली िुती ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाला । घरी सूचना केली िुती ॥ 
काळीया चंद्रकळा । नेसूनी अगं णदसं ॥ 
सीता माझी मालयन । िावशा कंथाला मोल पुसं ॥ 
काळीया चंद्रकळा । धुण्यानं झाली गोळा ॥ 
िावशा कंथानं । रुपये णदलं साडेसोळा ॥ 
काळीया चंद्रकळा । एका धुण्यात इटली ॥ 
सागंते सये तुला । नािी िावस णफटली ॥ 
काळीया चंद्रकळा । नेसती छायी छायी ॥ 
बंधूला झाला लेक । बारशाला जाती बाई ॥ 

 
‘काळीया िदं्रकळा’ घेताना हतच्या मनात उमटलेल्या भाव भावनािें मनोज्ञ दशगन येथे घडते. 

 
❒ ❒ ❒ 
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बंधुजी घेतो चोळी 
 

िोळी आहि ल र्डे ही ज न्या मराठी हस्त्रयािंी प्रम ख वसे्त्र. साडीबद्दलिे मराठी स्त्रीिे भावहवश्व आपि 
पाहहले. आता िोळी. हतला संस्कृतमध्ये कंि की म्हितात. वदेकाळापासून ती प्रिहलत आहे. हशविकलेिा 
उर्म िोळी हशवण्यापासून िंाला असावा. िोळीत िार-पाि प्रकार होते. िोळ खिाच्या काठावर असलेली 
नक्षी दंडावर येत असल्याने हस्त्रयािें सौंदयग वाढते. त्यात पाठीपोटी नीट बसिारी िोळी महत्त्वािी. पूवी 
र्ाठीिी िोळी आहि बटनािी िोळी होती. शक-ह िाच्या आर्मनानंतर जॉकीटसारखी िोळी आली. १९२० 
नंतर र्ोलपातळािी फॅशन आल्यावर िंंपर झकवा ब्लाऊज हस्त्रयात लोकहप्रय िंाला. िंंपरमध्ये रंर्ािे प्रकार 
असले तरी तो कापडािा त कडाि. त्यात काठ, नक्षी फारि कमी. त्यातील फॅशन हशविाऱ्याच्या 
कौशल्यावर अवलंबून असते. िोळी हशवण्यािी पद्धतीही वरे्ळी असते. ठ शी आहि लार् लावनू िोळी 
हशवली जाते. 

 
लग्नानंतर प्रारंभीच्या काळात भाऊ बहहिीला ल र्डं-िोळी घेत असला तरी जसे हदवस जातील 

तशी ही माया पातळं होत जाते. 
 

आताच्या कलीमंधी । भाऊ नव्ित बणििीचं ॥ 
करी मािेयार मेव्ििीचं ॥ 

 
अशी बायकोच्या माहेरकडे भावािी ओढ वाढली की बहहिीिे माहेर िोळीवरि भार्हवले जाते. 

त्यात र्हरबी असली तर भाऊ िोळीि घेतो. 
 
जवळच्या पिंिोशीत हदलेल्या बहहिीिी बाजारात र्ाठ पडली तर 

 
भरल्या बाजारात । बिीि भावाची पडली गाठ ॥ 
बंधुजी घेतो चोळी । फुटािी रंग दाट ॥ 

 
हे िंालं अनपेहक्षत. पि सिास दीला बहीि माहेरी आली तर भाऊ हतला िायाच्या द कानात 

घेऊन जातो. 
 

चाट्याच्या दुकानात । बंधू बसला भोळा राजा ॥ 
उंच घडीला िात माझा ॥ 
चाट्याच्या दुकानात । उंच खिाच इना नावू ॥ 
माझ्या बंधवाला । णकती बोटानं खुिा दावू ॥ 
चाट्याच्या दुकानात । चोळी देणखली कडीपाट ॥ 
आली मनाला टाकी िात ॥ 
चाट्याच्या दुकानात । चोळी देणखली लवगंाकाडी ॥ 
िावशा माझा बंधू । माझ्या मनाची िौस फेडी ॥ 

 
अशी मनपसंत िोळीिी खरेदी होते. 
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खेड्यापाड्यात र्हरबी आिी दाहरद्र्य फार. रोज उठाव.ं कामाला जाव ंतवा खाव ंअशी पहरच्स्थती, 

कपड्या लत्यािी भारीि अबाळ. िारें्ल भारीतले कपडे तर सोडाि पि अंर् िंाकायला जाडीभरडी वसे्त्र 
हमळिेस द्धा म ्कील. अशा एका र्रीब माऊलीच्या िोळ्या फाटल्या मर् ती भावाला सारं्ते. 
 

फाटली माझी चोळी । फाटली धुताधुता ॥ 
माझ्या बंधवाला सागंा । वाड्यात जाता जाता ॥ 
फाटली माझी चोळी । भाया सोडून बगलला ॥ 
माझ्या बंधवाला ॥ सागंा माझ्या जीवलगाला ॥ 
चोळी या फाटली ॥ लाग सोडुनी भूजवरी ॥ 
िावशा बंधूला बोलते । माझा रूसवा तुझ्यावरी ॥ 
णिरव्या चोळीचा । फाटला डावा लाग ॥ 
िावशा माझा बंधू । कदडी घेवूनी आला वाघ ॥ 

 
अशी र्हरबी. लज्जारक्षिािे वस्त्र फाटले तर घेण्यािी ऐपत नाही. सासरी तेवढा अहधकार आहि 

स्वातंत्र्यही नाही. मर् हतने िोळी मार्ावी क िाला? ती भावालाि मार्िार. भावाने घेतलेल्या िोळीला 
हवशषे महत्त्व. त्यातही ती स्त्री र्हरब सास रवाशीि असेल तर हवशषेि. नवी िोळी हे हतिे स्वप्न भावाने 
घेतल्यावर साकार होते. प ढील ओव्यातून िोळीच्या संबधात पे्रम, हक्क, आजगव, दाहरद्र्यािे सूिन, 
सोहशकता, निंद भावजयीतील नाते संबध यािें दशगन घडते. 

 
भावािी पहरच्स्थती र्हरबीिीि. त्याने काही तरी करून बहहिीला िोळी घ्यायिी ठरवली तर 

भावजय मोडा घालिार. 
 

बंधूजी घेतो चोळी । सीता मालन मारी िाका ॥ 
चोळी उनाक घेऊ नका । नंदा णदल्यात थोरलोका ॥ 

 
अशी समजंस भावजय हवरळाि. बह दा ती भावािे कान भरिार. 

 
बंधुजी घेतो चोळी । भावजय गुजरी बोलयती ॥ 
बंदा रुपाया मोडू नका । नंदकाणमनीला चोळी 
िालकी काढू नका ॥ 

 
‘दूधदही सारू नका, पोर उपाशी मारू नका’ असा हा प्रकार. बंदा रुपाया मोडू नका आहि िोळी 

तर हालकी काढू नका. पि भाऊराया शहािा. बायकोिे न ऐकता तो बहहिाईला िारं्ली िोळी घेतो. 
 

बंधुजी घेतो चोळी । भावजय गुजरी टाकी डोळा ॥ 
बंधुजी माझा शिािा ॥ काढी रेशमाचा गोळा ॥ 
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एखादी बहीि भाग्यवान असते. िार भावात ती एकटी. त्यात भाऊ समथग, उदार आहि पे्रमळ 
त्याम ळे हतला म बलक िोळ्या हमळतात. 
 

चोळ्यावंरी चोळ्या । वलन माझी वाकली ॥ 
बिीि भावाला एकली ॥ 
चोळ्यावरी चोळ्या । माझ्या वलनी देते गाठी ॥ 
िावशा माझा बंधू । दर मणिन्याला येतो चाटी ॥ 
चोळ्यावरी चोळ्या । माझ्या वलनी आला पूर ॥ 
बंधूला सागंते । नवा णनघाला मोतीचूर ॥ 

 
अशी भाग्यवान बहीि की हजला महहन्याला भाऊ नव्यानव्या िोळ्या घेतात. न सती िोळी घेऊन 

उपयोर्ािी नाही ती झशप्याने अंर्ाबरोबर िारं्ली हशवली पाहीजे. 
 

चोळी णशव कशपीदादा । मोती लावून पसापसा ॥ 
चोळी जायची दूरदेशा ॥ 
चोळी णशव कशपीदादा । काय घेचील णशवनावळ ॥ 
सीता माझी मालयन । चोळी जोगी चंद्रावळ ॥ 
माझा अंगोलोट । कशपीदादाला काय ठाव ॥ 
बंधू आपली भूज दाव ॥ 

 
अशी कधी अंदाजाने, कधी ज न्या िोळीवरुन माप देवनू िोळी हशवली जाते. अशी नवी िोळी 

घालताना मनैाबाईिे अंतुःकरि समाधानाने भरून येते. इथे िोळी केवळ वस्त्र उरत नाही तर 
लोकजीवनातील परस्पर नात्यािा द वा बनते. श्रीमतंी थाटात वाढलेल्या शहरी मािसाला हे भावहवश्व 
कळिार नाही. पि ग्रामीि भार्ातल्या र्ोरर्रीब मािसाच्या भावभावना, साधे-साधे प्रसंर् वरील 
लोकर्ीतून मोठ्या मनोहर पद्धतीने प्रकट िंाले आहेत. 
 

❒ ❒ ❒ 
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असं सासर द्वाड बाई 
पूवी म लींिी लहानपिी लग्नं व्हायिी. आठव्या-दहाव्या वषी. परकरी पोर. खेळायिं बार्डायि ं

वय, हशक्षि नाहीि. समजही कमी अशावळेी ती नादंायला जायिी. नवरा काय? संसार कशाशी खातात 
हेही हतला माहहत नसायिं. सासरी क िाशी कसं वार्ावं, बोलाव,ं हे हतला कळायिं नाही. मर् हतच्या 
हातून कळत नकळत अनेक ि का व्हायच्या, सासरिी सर्ळी मािसं हतला बोल लावायिी. 
 

सासुरवाशीनीला । णतला बोलतंय सारं घर । 
णतचा कैवारी धाकला दीर! 

 
धाकला दीर हशििा खेळर्डी म्हिून कैवारी. 
 
अशा काळात िार सहा महहने नादूंन ती श्रावि भाद्रपदात सिास दीला माहेरी यायिी. 

 
काळीया चंद्रकळा । नेसती बाधुंयानी ॥ 
लिान वयात । आलीया नादुंयानी ॥ 

 
अशी हतिी अवस्था. माहेरी आली की फेराच्या र्ाण्यापासून िंोक्यापयंत आहि हिंम्मापासून 

फ र्डीपयंत खेळर्ािी रंर्ायिी. या खेळर्ाण्यात संसारातील स खद ुःखाच्या भावना मोठ्या मोहकपिे 
र् ंफलेल्या होत्या. 
 

असं सासर द्वाड बाई । कोंडूनी मारीत । 
असं मािेर ग्वाड बाई । खेळाया धाडीत ॥ 

 
िार सहा महहने नादूंन आलेली एक नेितंी सास रवाशीि आपल्या सासरच्या मािसाहवषयी 

खेळर्ाण्यातून म्हिते.– 
बंडगराची वाडी 
लय बाराखोडी 
सारं गाव जोडी 

मला म्िित्याती बाय ग ॥ धृ ॥ 
सासू माझी गुसू 
णतनं केलं िसू 
चोरूनच खाल्ल ं

मला म्िित्याय बाय ग ॥ १ ॥ 
सासरा माझा खोटा 

त्याच्या िातामंधी सोटा 
करील वटावटा 

मला एकायचं न्िाय ग ॥ २ ॥ 
थोरला माझा दीर 

जात िुता शेता 
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घालीन म्ििाला लाता 
मी पळालीच बाय ग ॥ ३ ॥ 

मधला माझा दीर 
तोडीत िता वाळकं 

फोडीन म्ििला टाळकं 
मी घावायची न्िाय ग ॥ ४ ॥ 

धाकटा माझा दीर 
तेच माझं बरं 

णचरमुरं फुटािं 
देत िुता बाई ग ॥ ५ ॥ 
थोरली माझी निंद 

िाता मंदी फिी 
अतंऱ्याची शािािी 

काय सागूं बाय ग ॥ ६ ॥ 
धाकटी माझी निंद 

नाकामंदी काटा 
णरकामाच थाट 

कोि इचारत न्िाय ग ॥ ७ ॥ 
थोरली माझी जाऊ 
णतला आला काव ू

कण्यातील डाव मला 
मारत िुती बाय ग ॥ ८ ॥ 

मधली माझी जाऊ 
फोणडत िोती कादंा 

कामामंदी माझा 
पाडत िुती रेंदा बाय ग ॥ ९ ॥ 

 
या र्ीतात प ढे भाऊ, वडील, आई या माहेरच्या मािसाचं्या वार्ण्यािा पे्रमािा उल्लेख येतो. 

सासरच्या त लनेत ते उठावदार केले जाते. 
पूवीच्या काळी एकत्र क ट ंब होतं. त्यात वषगभर नादूंन आलेल्या सास रवाशीिीने आपल्या घरातील 

मािसािें, त्याचं्या वार्ण्यािे, त्यानंी केलेल्या जािािे स दंर शब्दहित्र या खेळ र्ीतात काढले आहे. धाकटा 
दीर आहि थोरली निंद यानंा अपवाद करता बाकीच्या क ट ंबातील मािसािंा कामधंदा आहि स्वभाव 
वैहशष्ट्येही त्यात आली आहेत. सहजता, र्तीमानता, लय आहि रे्यता ही लोकर्ीतािी अनेक वैहशष्ट्ये 
या र्ीतातून प्रर्ट िंाली आहेत. ज न्या काळातील सास रवाशीि स्त्रीिे जीवन, त्यातील कोंडमारा व उपेक्षा 
या र्ीतातून व्यक्त होतात. उत्कट भावना, उहित कल्पना, काव्यात्म भाषा, नादमाध यग यािा स रेख संर्म 
या लोकर्ीतात िंाला आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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साळूला सासुरवास 
 

मनैाबाईिं लग्न होऊन िार-सहा महहने िंाले. नव्या नवरीिं नवपंि ओसरलं. हतला कामाला 
ज ंपलं. सासरच्या मािसािी खरी ओळख हतला होऊ लार्ली. सासूबाईनं धारेवर धरलं. हदरानिंदानी 
साथ हदली. सास रवास होऊ लार्ला. सास रवास क ट ंबससं्थेला लार्लेला कलंक, लोकमानस 
लोकर्ीतातून सारं्ते 
 

घरचं िोतं दूध । पराया घरचं आलं ताक ॥ 
णकती सागूं सासूबाई । लेकी सारख्या सूना राख ॥ 
साळूला सासुरवास । नको लावू तू सासूबाई ॥ 
साळू अन्याया जोगी नािी ॥ 

 
पि वास्तव वरे्ळंि. वरील ओव्यातील उपमा पहा. घरिा म लर्ा म्हिजे दूध परक्याघरिी म लर्ी-

सून म्हिजे ताक. द धािी सर ताकाला कशी येिार? ताक सत्त्वहीन, आंबट, हलकं, कमी महत्त्वािं. र्ौि. 
स्त्री तशीि. साळू अन्यायाजोर्ी नसली, र् िािी असली तरी सासूबाई काही आपला वळ सोडत नाही. ती 
सास रवास करिारि. अशा हकत्येक साळूबाईनी शकेडो वष े सास रवासािा िळ सहन केला आहे. या 
िळाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. सास रवासाच्या वदेीवर आपली उमलती जीवने अपगि केली 
आहेत. कायदा प ळिट. प राव्या अभावी सवांना मोकळे सोडतो. सास रवास करिारे, आत्महत्या करायला 
प्रवृत्त करिारे उजळमाथ्याने समाजात हमरवतात. सासू एक स्त्री. स्त्रीिं द ुःख समजून न घेता स्त्रीि स्त्रीिी 
वैरीि होत आहे. 

 
सास रवास नाना परीने होतो. सून म्हिजे हक्कािी मोलकरीिि. पहाटेपासून हतला कामाला ज ंपले 

जाते. म्हिून पहाटे आरविारा कोंबडा हतला वैरी वाटतो. 
 

सासुरवाणसनीला कोंबडा वैयरी । 
बागं देतो दुिेरी ॥ 

 
पूवी भल्या पहाटे उठून हतला दोन-तीन शरे दळि दळाव े लारे्. िंाडलोट करावी. शिेघाि 

काढाव.े प्रातर्मवधी आटपून अघंोळ करावी. इतरानंा अंघोळीसाठी पािी तापवनू ठेवाव ेमर् हदवस उर्विार! 
मर् धारपािी, स्वयंपाकपािी, भाडंी घासिे, ध िे ध िे, त कडाभर भाकरी खावनू हदवसभर शतेात कामाला 
जाव.े संध्याकाळी परत आल्यावर जळिकाटूक, पािी आििे, स्वयंपाकपािी करुन सवांना जेवायला 
वाढिे. उरले स रले खाऊन धरिीवर अंर् टाकिे. पती सेवलेा सामोरे जािे, असा हतिा हदनिम. 
भाड्याच्या बैलावानी. 
 

लेकीचा जलम । कुिी घातला येड्यानी 
बैल राबतो भाड्यानी ॥ 
लेकीचा जलम । भाड्याचा बैल ॥ 
कधी इसावा िुईल ॥ 
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अशा जीवघेण्या कामाधंद्याने हतला जीव नकोसा होतो. बरं असं र्ाढवासारखं काम करुनही हति ं
िार शब्दानी कौत क नाही. हतला सतत सासरच्या मािसािंी बोलिी खावी लार्तात. 
 

सासुरवासीि मी । मला बोलत्यात सारी ॥ 
सागंते बणििाबाई । कंत मायाळू उभा दारी ॥ 

 
सासूिी सतत क रकूर िालूि असते. शजेारिीला ताक हदलं नाही तर ‘एवढं स द्धा कळत नाही 

का!’ म्हििार आहि हदलं तर ‘त ला क िी साहंर्तला होता कारभार’ असंही म्हििार. सतत घालून पाडून 
बोलिे, अपमान करिे, अवहेलना करिे, माहेरिा उद्धार करिे, निंदा हदरािे ऐकून टाकून बोलिे. 
हशव्या देिे, प्रसंर्ी मारिंोड करिं, सतत धाकात ठेविे. वार्ण्या बोलण्यािे स्वातंत्र्य न देिे, प रेसे अन्न न 
देिे, हवश्रातंी घेऊ न देिे अशा नाना तऱ्हानंी सासूबाई सास रवास करीत असते. 

 
सासूिी एक मानहसकता असते. घरिी कारभारीि. अहधकार र्ाजवाव े असे वय. हक्कािी 

हाताखाली आलेली सून. सून नवऱ्याला ताब्यात घेऊन घरावर हक्क प्रस्थाहपत करील अशी स प्त भीती. 
कौट ंहबक सते्तच्या विगस्वातला संघषग, परक्या घरच्या स नाहवषयी नात्यािा, पे्रमािा अन बधं नसिे, आपल्या 
सासूने केलेल्या िळािा विपा काढिे, अशी पारंपहरक प रुषी मानहसकतेतील सासू स नेिा िळ करते. 

 
सास रवास म्हिजे तोंड दाबनू ब क्क्यािा मार असतो. स नेला क िाला सारं्ताही येत नाही. अशा 

वळेी हतिी अवस्था. 
 

णभरुड लागयीला । आबं्याच्या फोकयीला ॥ 
अतंरीच गुज । कशी सागूं मी लोकायीला ॥ 

 
अशी होते. त्यात घरात एखादी द सरी निंद असली तर साळूबाईच्या द ुःखाला पारावारि राहात 

नाही. 
 

साळूला सासुरवास । नंदा बायाचा बाजार ॥ 
नेिंत्या माझ्या साळूला । मागं कंताचा आधार ॥ 

 
नवरा िारं्ला असला तर बरं. तोि हतिा आधार. त्याच्याकडे बघून सारा िळ सहन करायिा. तो 

आईवडेा असला तर वाटि लार्ली. 
 

साळूला सासुरवास । नंदा करत्यात धापधूप ॥ 
कसा कटावा परदेश ॥ 

 
आला हदवस ढकलत ती कट काढते. हतला हे माहीत असते की ह्या नंदा िार हदवसाच्या पाह ण्या 

आहेत. 
 

साळूला सासुरवास । नंदेची लाविी ॥ 
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दोन णदवसाची पाविी मालनबाई ॥ 
 

लग्न न िंालेली निंद असली तर वषा-दोन वषािी पाह िी असते इतकेि. साळूबाईिं वय लहान, 
अहशहक्षत, अज्ञान, अन भव कमी, नवीन घरात कोिताही हक्क नाही, स्वातंत्र्य नाही. पती हाि परमेश्वर, 
नवऱ्याकडे बघून हेही हदवस जातील म्हिून ती सारा िळ अपमान सहन करते. परंपरेने हतला तशी 
हशकवि हदलेली असते. 

 
सासूचा सासरवास । सोसावा एकीनं ॥ 
कुलवतंाच्या लेकीनं । मालन बाई ॥ 

 
हदल्या घरी नादूंन आईबापािे नाव कराव ेअसे हतला वाटते. 
 
सिास दीला ती माहेरी आली तर सास रवास न सारं्ण्याकडेि हतिा कल असतो. पि फारि 

असह्य िंाले तर मात्र ती डोळ्यात पािी आिून आपल्या आईबापाला सारं्ते. आईबापाला अत्यंत वाईट 
वाटते. भावालाही द ुःख होते. 
 

बणििीचा सासुरवास । बंधू ऐकतो चोरावािी ॥ 
आसवं टाकतो मोरावािी ॥ 

 
आईबाप पाह ण्याना समजावनू सारं्ण्यापलीकडे काय करिार? आपलेि केस र् ंतलेले असतात. 

फार तािाव े तर म लीिे नादंिे त टते. हे कोिच्याि दृष्टीने हहतावह नसते. मनैाबाई मोठी धीरािी. 
सहनशील आहि सोहशक, सारा सास रवास ती सोसत हदवस काढते. 
 

साळूला सासुरवास । णदरा नंदानी णतला केला ॥ 
बया माझ्या मालनीचा । काट्यावरी जलम गेला ॥ 

 
पि ‘िार हदवस सासूिे िार हदवस स नेिे’ असतात. काळ आहि पहरच्स्थती बदलते.मनेैला 

घरातील मािसाचं्या सामथ्यािी आहि कमक वतपिािी नीट ओळख होते. अंदाज घेऊन सहन करीत, 
सेवनेे, पे्रमाने ती हळ हळू नवऱ्याला म ठीत घेते. सासूिे वय वाढत जाते, ती मनाने, शरीराने कमक वत होते. 
नंदािी लग्ने होतात आहि घरिा अहधकार सूनेच्या ताब्यात येतो. मर् सून सासूिी उपेक्षा करुन 
सास रवासािा विपा काढते. वृद्धापकाळात सासूला हात दाखहवते. एव्हानंा हतिी म ले मोठी िंालेली 
असतात. त्यािंी लग्ने होऊन सूना घरात येतात आहि सास रवासािी परंपरा प ढे िालू राहते. ‘सून आली 
घरात अन् सासू पडली केरात’ अशी अवस्था होते. 
 

❒ ❒ ❒ 
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भरताराचं सुख 
 

लग्नानंतरच्या स रुवातीच्या काळात पतीपत्नीत वयान रूप जरा हहरवटपिा असतो. वयाबरोबर 
मािूस जसा हपकत जातो. तसा संसारही र्ोड होतो. पि स रुवातीच्या काळात एकमेकानंा पारखिे 
िाललेले असते. ज न्या काळातले खेड्यातले प रुष अहशहक्षत, रारं्डे, नवऱ्यािा घरात दरारा असला 
पाहहजे. बायकोने नवऱ्याच्या धाकात राहहले पाहहजे असे मानिारे. नवरेशाही र्ाजहविारे. बायकोवर त्यािे 
पे्रम असे पि ते रार्ावनू, धाक दाखवनू, हशवीर्ाळी करून प्रसंर्ी मारहाि करून बायकोला धाकात ठेवीत 
असत. क िीतरी आपल्याला भीते, मान देते ही भावना त्याचं्या प रुषी मनाला स खाहवत असे. अशा एका 
रार्ीट नवऱ्यािी बायको म्हिते. 
 

णपकलं सीताफळ । णिरवी त्याची काया ॥ 
रागीि भरताराची । पोटात त्याची माया ॥ 
भरताराची खूि । डाव्या डोळ्यातून ॥ 
नेिंती साळू माझी । राधा उठली सयातून ॥ 

 
रार्ीट भरताराला हपकल्या सीताफळािी हदलेली उपमा हकती स रेख आहे. बायकोला माहहत 

असते, नवऱ्यािे आपल्यावर पे्रम आहे. रार्ाविे हे स द्धा पे्रमाच्या पोटातून हनमाि होते. मािूस आपल्याि 
पे्रमाच्या मािसावर रार्ावतो. उर्ीि रस्त्यावरच्या मािसावर क िी रार्ावत नाही. 

 
नवऱ्याला झजकण्यािी बायकािी पद्धती वरे्ळी. नवऱ्याला म ठीत ठेवण्यासाठी स्त्रीस्वभावान सार 

त्या वरे्ळी पद्धत अवलंबतात. प्रसंर्ी पडते घेऊन, नवऱ्याला मान देऊन, हसून, लाडीर्ोडी लावनू 
पे्रमळपिे, सेवनेे त्या नवऱ्याला झजकतात. 
 

रागीट भरतार । बच्चा नागाचा फुत्कार ॥ 
िावशाचा राग । मी ग िसून केला गार ॥ 

एक अन भवी प्रपंि हवद षी आपल्या अन भवाने लेकीला सारं्ते. 
रागीट भरतार । राग कसा ग वळखावा ॥ 
त्येच्या डोळ्यात पारखावा ॥ 
रुसला भरतार । िायत्या डोळ्याच्या कोरा लाल ॥ 
णकती सागूं साळू तुला । राग जाऊ दे मग बोल ॥ 
रुसला भरतार । समजाणवते नाना परी ॥ 
गुिाची साळू माझी । गोपा देते माडंीवरी ॥ 
रुसला भरतार । रुसला तर रुसू द्यावा ॥ 
सागंते साळू तुला । शेजेवरी समजावावा ॥ 

 
याला म्हितात अन भवािे शहािपि. रुसलेल्या भरताराला शातं करण्यािे हे रामबाि उपाय 

आहेत. 
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शजेवरिा नवरा बायकाच्या म ठीत असतो. यावळेी त्याला शातं करता येते त्याच्या मनात वाटे्टल ते 
उतरता येते. नवऱ्याला झजकता येते. 

 
भरतारािं स ख म्हिजे ससंारस ख. त्यािा एक आहवष्ट्कार शजेेवरी. 
 

पावसावाचून । काय कराव जणमनीला ॥ 
भरतारावाचून । सुख नािी काणमनीला ॥ 

 
यातून शृरं्ार अत्यंत सूिकतेने पि प्रभावीपिे व्यक्त िंाला आहे. हकती समपगक दृष्टातंातून 

भरतारािे स ख रूढाथाने अहशहक्षत असलेल्या बायकानंी अहभव्यक्त केले आहे. एरव्ही सासूिा प्रिंड िेष 
करिारी सून या बाबतीत मात्र सासूबाईिी कृतज्ञता व्यक्त करते. 
 

बया मालयनीपरास । सासूबाईचा उपकार ॥ 
णदला पोटीचा चंद्रिार । जीव माझा झाला गार ॥ 

शृरं्ार स िकतेिे व्यक्त करीत संसारस खािे विगन लोकर्ीतून येते. 
चादंि णटपूर ग । चादंण्यावािी रात ॥ 
शेजच्या भरताराची ग । मला देवावािी साथ ॥ 

एक माऊली आपल्या लेकीच्या शृरं्ारािे विगन करते. 
जावाया सावळ्याची । अधंारी त्याची खाली 
साळाई माझी बाई । वीज लवत गेली ॥ 
जावाय सावळ्याचा । त्याचा पलंग णपतळचा ॥ 
नेिंती मैनाईचा । वर रिीवास पुतळचा ॥ 
लाबं लाबं भाल । तुझ्या भालाचं खाली शेंड ॥ 
कंत उशाला देतो दंड । 

 
यात जावायाच्या पलंर्ािा उल्लेख आहे. मनैाईिं कौत क आहे. टाळी एका हातानं वाजत नाही 

त्यात उजव्या हातािा जोर जास्त असतो इतकेि. 
 
शजेिा भरतार बायकाच्या म ठीत असतो. अशी बायकोिी समजून असते. पि ित र शहाण्यािी 

र्ाठ पडली तर सावधानतेिा व धोक्यािा इशाराही हदला जातो. 
 

शेजचा भरतार । नको म्ििूस माझा माझा ॥ 
णकती सागूं साळू तुला । अंत काढुनी घेतो तुझा ॥ 
शेजचा भरतार । नको म्ििूस आपला । 
जसा भुजंग तापला ॥ 
दुबळ्या भरताराची नार । नको करूस िेळना ॥ 
उद्या िालल पाळिा ॥ 
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‘नार्’ हा प रुषत्वािं प्रतीक म्हिून अनेकवळेा लोकर्ीतातून येतो. जसा भ जंर् तापला ही उपमा 
त्यातूनि आली आहे. 

 
द बळा भरतार प रुषत्वाने असेल तर कोितीही स्त्री ते सहन करिार नाही. पि भरतार कतृगत्वाने 

द बळा असेल तर स्त्रीने तो र्ोड करुन घ्यावा असा प रुषप्रधान परंपरेिा उपदेश असतो. 
 

दुबळा भरतार । रोज आितो शेर ॥ 
त्याला म्ििावा सावकार ॥ 
दुबळा भरतार । नको करुस िेळना ॥ 
कपाळीचं कंुकू । सोनं णदल्यानं णमळना ॥ 
दुबळ्या भरताराची । सेवा करावी आदरानं ॥ 
पाय पुसती पदरानं ॥ 
भरताराची सेवा । कुण्या गरतीनं केली ॥ 
णतच्या पुण्याईची आवई । गोवागाव गेली ॥ 

 
भरतार कसाही असो तो हतिा परमेश्वर आहे असे मािून त्यािी आदराने सेवा करावी अशीि 

हशकवि स्त्रीला हदला होती. 
 
भारतीय स्त्रीच्या स खािी परमोच्च पायरी ि ड्याच्या अखंडत्वात. हतच्या स खािे स्वप्न क ं कवाच्या 

सावलीत. 
 

गि गोतावळा । कडकडनी पविार ॥ 
चुडा माझा राजस । माझा शेवटं लाविार ॥ 

 
म्हिून ज न्या काळातल्या हस्त्रयािंं उर्वत्या नारायिाला, सावळ्या पाडं रंर्ाला, त ळस माऊलीला 

एकि मार्िं होतं. ‘माझ्या ि ड्याला स खी राख. हळदीवरलं मािंं क ं कू जन्मा जाऊ दे.’ 
 

तुळस ग बाई । तुला मागिं कािी नािी ॥ 
सुखी ठेव देवा । जोडा जन्माचा । धनी कंुकवाचा ॥ 

 
भरतारला देवाच्या स्थानावर बसवनू त्याचं्यातलं मािसूपि हवकहसत करण्यात भारतीय स्त्रीि ं

मोठेपि आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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चुडा माझा राजस 
 

मनैाबाईिा ससंार आता स राला लार्ला होता. सासरी हतला सास रवास होत होता. पि दूरिा 
हविार करुन एका मायेच्या मािसासाठी ती सारं सहन करीत होती. 
 

साळूनं सासुरवास । सोसला परोपरी ॥ 
भरताराची माया । केला इचार दूरवरी ॥ 

 
एक र्ोष्ट िारं्ली होती. हतिा कारभारी िारं्ला होता. ‘हजिा भरतार र् िािा हतिा संसार 

स खािा.’ यािं सारं श्रये हतच्या र्वळी नानाला. तो पारखा सोनार होता. त्यानंी अस्सल शभंर नंबरी सोनं 
पारखून काढलं होतं. कंतासाठी मनैाबाईनं आपलं माहेरि सारं र्िर्ोत सोडलं होतं. 
 

मंगळसूत्राला सये । जामीन काळीपोत ॥ 
कंताच्या जीवावरी । सारं सोडलं गिगोत ॥ 

 
देवा ब्ाह्मिाच्या साक्षीन हतनं वरलेला पती. मर् तो कसाही असला तरी ‘पदरी पडलं पहवत्र िंालं’ 

या भावनेने हस्त्रया स्वीकारतात. मर् इथं तर मनैाबाईिा नवरा सवाथाने िारं्ला होता. 
 
पती-पत्नी, स्त्री-प रुषािी दोन रुपं. हिदल धान्यातली दोन दलं. एकमेकाहंशवाय अपूिग. ती 

परस्परानंा अन रूप होतात, सहकायग करतात तेव्हाि संसार पहरपूिग होतो. ही दोन्ही व्यच्क्तमत्व े पूिग 
हवकहसत आहि समृद्ध असली तर ती पहरपूिगता साधली जाऊन संसार स खािा होतो. 

 
या अथाने ज न्याकाळातला संसार हवजोडि होता. स्त्री सवाथाने र्ौि. द बळी, मािसू म्हिून हतला 

स्वतंत्र अच्स्तत्वही नव्हतं. हशक्षि नाही. स्वातंत्र्य नाही. जीवनािा अन भव नाही म्हिून व्यच्क्तमत्त्वािा 
हवकासही नाही. त्याम ळे ससंारात ती र् लामि. सवगस्वी प रुषांवर अवलंबनू. मर् ही र् लामहर्री हतला 
हमरवाहवशी वाटे. 
 

दुबळं माझं पि । मला दुबळी रािू दे ॥ 
कपाळीचे कंुकू । जोडा जल्माला जाऊ दे ॥ 

 
पतीम ळे हतला अन्न, वस्त्र-हनवारा हमळत होता. संरक्षि हमळत होतं. आधार हमळत होता. पे्रम आहि 

स ख हमळत होतं. क ट ंबात थोडाफार अहधकार हमळत होता. म्हिून भरतारािी िाया हतला आंब्याच्या 
सावली सारखी वाटत होती. तो रे्ला की मर् उन्हाळाि. आई-बाप हकतीही समथग असले तरी माहेरी हतला 
थारा नाही. कोिताही हक्क नाही. लग्नापूवी ती ज्या घरात हक्काने वावरली ते घर हतला उपरे ठरवी. माहेरी 
ती िार हदवसािी पाविी. (अलीकडे हतला वहडलाचं्या मालमते्तत म लाबंरोबर हक्क हमळाला आहे.) मर् 
हतला सासरच्या घराशीसवगस्वाने जोडून घेतल्याहशवाय पयायि नाही. लग्नानंतर – 
 

आईबापाचं राज । एवढं लोकाला सागंायला ॥ 
भरताराचं राज । सये उल्लास भोगायला ॥ 
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या वास्तवािे हतला िारं्लेि भान होते. 
 
त्याम ळे ती सासरशी, हतथल्या मािसाशंी आहि हवशषेतुः भरताराशी समरस होते. स दैवाने नवरा 

िारं्ला हमळाला असला तर ती त्यािे म क्तकंठाने र् िर्ान करते. 
 

भरताराचं सुख । सागंती गोतात ॥ 
नखीच्या धोतराची । केली सावली शेतात ॥ 

 
शतेात हतला ऊन लार्ू नये म्हिून धोतरािी सावली करतो. हतला तळहातावरच्या फोडासारखी 

जपतो. हतिी काळजी घेतो. दूरदेशीच्या माऊलीिी आठविही होऊ देत नाही. 
 
बायकानंा ‘हावशा’ भरतार आवडतो. हौसेने िारं्ल्या साड्या-िोळ्या घेिारा, दार्दाहर्ने 

करिारा, हफरायला घेऊन जािारा, बाजारला वा जते्रला घेऊन जािारा नवरा बायकानंा हप्रय असतो. मर् 
ती त्यािे मनापासून कौत क करते. 
 

िावसचा भरतार । िावस करता राणिना ॥ 
साजाचं डोरलं । त्याच्या मुठीत मावना ॥ 
िावसा भरतार । लेिं अस्तुरीला घेतो ॥ 
सोन्याच्या पुतळ्याखाली । चंद्रिार शोभा देतो ॥ 
िावस मला मोठी । कंता संगट बाजाराची ॥ 
अणंजऱ्या चोळीसाठी । कंठी मोडली िजाराचंी ॥ 

 
पाि पन्नासाच्या िोळीसाठी हजारािी कंठी मोडिारा नवरा खरा हौशी. बायकोवर त्यािा हकती 

जीव. बायका नवऱ्याला कसा हरबऱ्याच्या िंाडावर िढहवतात पहा. नवऱ्याच्या रूपार् िािा, िारं् लपिािा 
म क्तकंठाने केलेला र्ौरव लोकर्ीतातून येतो. 
 

समोरच्या सोप्यामंदी । कोि झोपला गोरापान ॥ 
चुडा माझा राजस । आकरी दुधाचा पैलवान ॥ 
सावळ्या सुरतीच । मला लागूनी गेलं याड ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाचं । रूप सावळं गुि ग्वाड ॥ 
कपाळीचं कंुकू । लेती मी गव्िावािी ॥ 
चुडा माझा राजस । णदसतो देवावािी ॥ 

 
प रुषानंी आपल्या घरच्या अस्त रीिं, हतच्या रुपार् िािं कौत क उघडपिे क्वहिति केलंआहे. पि 

बायकानंी मात्र मोठ्या र् िग्राहकतेने आपल्या ि ड्यािा र्ौरव म क्तकंठाने केला आहे. 
 
कधी कधी बायका आपल्या दार्दाहर्न्याच्या हौसेपायी नवऱ्याला सळो की पळो करतात. त्याला 

जेरीला आितात. दाहर्न्याच्या हौसेसाठी घरदार हवकायला लावतात. स्त्री हट्टि तो! हबिाऱ्या नवऱ्यािे 



 अनुक्रमणिका 
 

काही िालत नाही. असा स्त्रीहट्ट काही कामािा नाही. ‘भरतारािा संसार नारी आप ल्यापासून’ हे हतने 
लक्षात घ्यायला हव.े संसार दोघानंी काडीकाडीने बित करून करायिा असतो. उधळमाधळ करुन ससंार 
होत नाही. हजथं दोघािंं एकमत असतं हतथंि ससंार स खािा होतो. लक्ष्मी हतथिं वास करते. 
 

अस्तुरी पुरुषाचं । दोघाचं एक मन ॥ 
णतथं लक्ष्मी समाधान ॥ 

 
हजथं पतीपत्नीत बबेनाव असतो हतथे लक्ष्मी वास करत नाही. स ख समाधान नादंत नाही. 

 
अस्तुरी पुरुषाचा । दोघाचंा उभा दावा । 
लक्ष्मी बोलयती । मी उगीच आली देवा ॥ 

 
पतीपत्नीने एकमेकाचं्या हविाराने, परस्पर सहकायाने स खद ुःखात सहभार्ी होऊन काटकसरीने 

संसार केला तरि तो स खािा होतो. स्त्रीलाही तो मानवतो. 
 

दोंदा वरी द वादं । द वादं पडतं राधाचं ॥ 
सुख कंताच्या राजाचं ॥ 

 
❒ ❒ ❒ 
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मैनाबाईला डोहाळे 
 

मनैाबाईिी लेण्यानेसण्यािी हौस प रहवली. सास रवास होत असला तरी भरतारािे स ख हमळत 
होते. बरेि हदवस िंाले घरात लहान मलू नव्हते. सासू सासऱ्याला नातवािे म ख बघायिी घाई िंाली 
होती. बाळराजाच्या बाळलीला पाहायला त्यािें नेत्र आसावले होते. आईबापालाही पोरीिे नादंिे स राला 
लार्ले असे वाटत असले तरी मूल िंाल्याखेरीज त्यावर हशक्का-मोतगब होत नव्हते. आई िंाल्याहशवाय 
कोित्याही बाईला पूिगत्व लाभत नाही. मनैाबाईलाही आई व्हावसेे वाटत होते. अशा वळेी हतने – 
 

णिरव्या चोळीवर । राघू काढून पाणिला ॥ 
तोची णदवस राणिला ॥ 

 
हहरव्या िोळीवर राघू काढण्यािा कल्पनाबंध मराठी लोकवाङ मयात सवगत्र आढळतो. राघू 

प रुषत्वािा सूिक तो हिन्हाने दाखहवला जातो. पोपटािा कहशदा प त्रफल देिारा असतो. 
 
र्भगधारिा िंाल्यािे बायकानंा कळत असले तरी स रुवातीला खात्री देता येत नाही. द सऱ्या 

महहन्यात लक्षिे हदसू लार्तात. मळमळायला लार्ते. कोरड्या ओकाऱ्या होतात. र्रर्रायला लार्ते. 
खाण्यावरिी वासना उडते. र्भगधारिेिी खात्री िंाल्यावर आई िोरिोळी करते. हहरवा ि डा भरुन, हहरवी 
िोळी व नारळाने ओटी भरतात. प रुषानंा िोरून केली जाते म्हिून हतला िोरिोळी म्हितात. 
भरतारालाही िाहूल लार्ते. 
 

माळ्याच्या मळ्यात । भाजी चंदन बटव्याची ॥ 
नार गभीन नटव्याची ॥ 
गभीन नारीला । कंथ पुसतो आडभीती ॥ 
तुला मणिनं झालं णकती ॥ 
पणिल्यादंा गभीन । कंथ पुसतो रानात ॥ 
णदस नािीत ध्यानात ॥ 
पणिल्यादंा गभीन । नािी कुिाला मािीत ॥ 
णतला पाचवा चईत ॥ 

 
‘पािंव्या मासी । हनरीबाई उंि हदसे’ अशी अवस्था आली की र्भगवतीच्या अंर्कातंीवर तेज िढू 

लार्ते. मर् लाडक्या सूनेिे घरभर कौत क स रु होते. क ठे ठेव ूअन् क ठं नको असे. त्यात हतला डोहाळे 
लार्लेले. डोहाळ्याला संस्कृतमध्ये ‘दोहद’ म्हितात. दोहद म्हिजे द हेरी इच्िा. एक हतिी आहि द सरी 
हतच्या र्भािी. र्भािी इच्िा प्रभावी. हतच्या म खातून प्रर्टते. तेि डोहाळे. डोहाळे प रहविे पतीिे आहि 
सासरच्या मंडळीिे कतगव्य ठरते. डोहाळे न प रहवल्यास र्भात दोष हनमाि होतो. पोरािा कान फ टतो 
म्हिे. र्भगवतीिे डोहाळे नाना प्रकारिे असतात. ते हौसेने प रहवले जातात. 
 

गभीन नारीला । खाऊं वाटतं उंबार ॥ 
सखा धंुणडतो डोंगर ॥ 
पणिल्यादंा गभीन । डोिाळे लागले बोराचे ॥ 
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पाय धरती णदराचे ॥ 
पणिल्यादंा गभीन । डोिाळे लागले कचचेचे ॥ 
पाय धरती व्िंजीचे ॥ 
पणिल्यादंा गभीन । कंत पुसतो गोाात ॥ 
णपकलं डाळींब ओटीत ॥ 
गभीन नारी । तुझा गभश ग लाडाचा ॥ 
िावशा कंत । आबंा तोडतो पाडाचा ॥ 
गभीन नारीला । णतला गभाच्या वकाऱ्या ॥ 
िावशा कंथ । फोडी णचकण्या सुपाऱ्या ॥ 
गभीन नारीयीला । लागं डोिाळं ताकाचे ॥ 
णचन्ि णदसतं लेकाचे ॥ 
गभीन नारीला । णतला अन्नाची येती घाि ॥ 
पाडाच्या आबं्यासाठी । बंधू झाल्याती बागवान ॥ 

 
वरील ओव्या स या स या एकत्र केल्या आहेत. एकाि र्भगवतीला या सवग र्ोष्टीिे डोहाळे 

लार्तात असे नव्हे. बोरे, झििा, ताक, कैऱ्या असे आबंट खाण्याकडेि र्भगवतीिा कल असतो. ताकािे 
डोहाळे प त्रसूिक, आमावशलेा र्भग राहहला तर प त्र व पौर्मिमेला र्भग राहहला तर म लर्ी. पाडाच्या आंब्यािे 
डोहाळे श भ, अशा काही समज ती आढळतात. बह जन समाजात लोकहप्रय असलेले कौट ंहबक अंर्ाने 
अहभव्यक्त होिारे डोहाळे र्ीत असे. 
 

पणिल्या मासी सासूची पुस । सून तुमचं डव्िाळं कसं ॥ 
पुरवावे डव्िाळं सासू । िाटा जाऊन आिावा ऊस ॥ 
दुसऱ्या मासी सासऱ्याची पुस । सून तुमचं डव्िाळं कसं । 
पुरवावे डव्िाळं सासरा । चंदन तोडून बाधंा असरा ॥ 

 
प ढे प्रत्येक महहन्यात घरातील नातेवाईक हतला डोहाळे हविारतात. नंदेला ती हहरव्या िोळीवर 

िंद्र काढायला सारं्ते. हदराला बाजारातून खीरा आिायला सारं्ते. बहहिीला विेीफिी करायला, 
जाऊबाईला साळी काडूंन भात करायला, भावाला बलैर्ाडी करुन म राळी म्हिून यायला, बाबाला झबदल्या 
तोडं करायला सारं्ते. शवेटी 

 
नवव्या मासी आई पुसे । लेकी तुझे डव्िाळ कसं ॥ 
आमचे डव्िाळ पुरवा आई । खोली सारवून सावध रािी ॥ 
दिाव्या मासी कथाचंी पुस । रािी तुमचं डव्िाळ कसं ॥ 
माझे डव्िाळं पुरणवसी नाथा । झाला पूत्र िरली कचता ॥ 

 
प त्र व्हावा अशीि सवांिी अपेक्षा, ‘िंाला पूत्र हरली झिता ।’ 
 
याति सवांिे समाधान ‘ज्याच्या पोटी पोरर्ी त्याच्या पदरी पाप’ ही भावना लोकमानसात खोलवर 

रुजली असल्याम ळे ‘डोहाळं’ र्ीतातून म लीच्या जन्मािी अपेक्षाि नाही. ‘जो बाळा रे जो’ असे पाल पदही 



 अनुक्रमणिका 
 

या र्ाण्याना आहे. पाळण्यासारखे ते म्हटले जात असाव.े र्ंमत अशी की म लीवर मराठी लोकसाहहत्यात 
एकही पाळिा नाही. 
 

आपि प ढे आलो, र्भगवतीला डोहाळे कशािेही लार्ू शकतात. काळ्या मातीच्या ढेकळापासून 
खीरीपयंत आहि झििेपासून उंबरापयंत. शारीहरक दृष्ट्या त्या जीवनसत्त्वािी कमतरता भासते असे 
स्पष्टीकरि देता येत असेल तरी र्भगवतीच्या डोहाळ्यािे काही र्हित माडंता येत नाही. एखाद्या 
पदाथाबद्दल प्रिंड हतरस्कार आहि एखाद्यािी उत्कट इच्िा हनमाि होते. वाढत्या र्भाला पोसण्यासाठी 
जास्त अन्नािी र्रज तर असते पि खाऊ तर वाटत नाही अशी हतिी हवहित्र पहरच्स्थती हनमाि होते. 

 
तरुि हस्त्रयानंा डोहाळे लार्िे आहि प रुषानंी ते हौसेने प रहविे या मनोज्ञ कल्पनेिा साहहत्यातून 

वापर करुन घेतला आहे. सीता र्भगवती असताना रामाने हविारले. हतने र्ंर्ातीरावरील उपवने पाहाण्यािी 
इच्िा व्यक्त केली. कालीदासाच्या रघ वशं नाटकात स देक्षिेिे डोहाळे हदलीप राजाने व सीतेिे डोहाळे 
रामाने प रहवल्यािा उल्लेख आहे. हप्रय पत्नीिे डोहाळे प रहवण्यासाठी प रुष परािमािी, धाडसािी कृत्ये 
करीत. धार्ममक व प ण्यप्रद कामेही करायला तयार असत. 

 
लोकर्ीतात घ सडलेल्या लौहकक र्ीतातूनही अवतारी प रुषाच्या परािमािे डोहाळे मातेला 

लार्ल्यािे विगन येते. रामाच्या वळेी कौसल्येला इदं्रजीत-राविाला मारुन देवानंा बंधम क्त करण्यािे 
डोहाळे लार्ले होते. हशवाजी महाराजाचं्या वळेी मातोश्री हजजाबाईला ढाल, तलवार घेऊन, घोड्यावर 
बसून, शत्रूंिा हनुःपात करुन पारतंत्र्यािी बेडी तोडण्यािे व स्वराज्य हनमाि करण्यािे डोहाळे लार्ले होते. 
असे विगन डोहाळ्यावरील एका लौहकक र्ीतातून येते. डोहाळ्यािा कल्पनाबधं असाही अहभव्यक्त होतो. 

 
डोहाळ्यािा संस्कार आयाच्या सोळा संस्कारापकैी पहहला. त्याला ‘प सवंन’ म्हितात. प संवन 

म्हिजे र्भगसंभव िंाल्यावर प त्र व्हावा म्हिून देवतानंा हवधीपूवगक केलेले आवाहन. बह जन समाजात हा 
हवधी आढळत नाही. दहलतात तर डोहाळे स द्धा आढळत नाहीत. पहहल्यादंा र्भगवती असलेल्या स्त्रीला 
सातव्या महहन्यातं ‘डोहाळे जेवि’ करतात. हा सोहळा सासरी होत असला तरी माहेरकडून आहेर व वाढप 
आितात. ऐपतीप्रमािे िादंण्यात, बारे्त, िंोपाळ्यावर डोहाळ जेवि करतात. िं ल्यािा संबधं 
स्त्रीजीवनाशी सतत येतो. कमरेला फ लािा पट्टा डोक्यावर फ लािंा म क ट, हातात र्जरे बाधूंन फ लाने 
सजहवलेले धन ष्ट्यबाि हाती देतात. म्हिजे वाडी भरतात. हहरवा ि डा भरून, हहरवी साडी िोळी नेसवनू, 
मखरात बसवनू, स वाहसनी बोलावनू, हळदी क ं कू करतात. फळाने ओटी भरतात. र्भीिीला रूच्क्मिी – 
सीता समजून र्ािी म्हितात. 
 

सीताबाईला डव्िाळं । खाती मुरमाचं खडं ॥ 
रामाच्या बागेमंदी । कलमी आंब्याला आला पाड ॥ 

 
वरील सवग ओव्या याि प्रसरं्ात म्हटल्या जातात. र्भगवतीच्या हाती धन ष्ट्यबाि देण्यामारे् प त्र 

परािमी व्हावा अशी अपेक्षा असावी. र्भग पोसण्यासाठी आव्यक असलेल्या अन्नािी र्रज डोहाळ 
जेविातून भार्हवली जाते. र्भगवतीिी शारीहरक तंद रूस्ती राहावी, हतला मानहसक समाधान लाभाव ेया 
उदे्दशाने लोकसंस्कृतीत डोहाळ जेविािा कायगिम केला जातो. 
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डोहाळे तसे मनोज्ञि. स्त्रीला पूिगत्वाकडे नेिारे. हतच्या नवहनर्ममतीक्षमतेिाि सोहळा. अशावळेी 
हतच्या अंर्कातंीवर नविे तेज िढते. हतला खूप खूप जपाव ेलार्ते. 
 

गभीन नारीला । नववा मणिना जातू जड ॥ 
बंधुजी बोलात्यात । बणििी िळूच जोतं चढ ॥ 
गभीन नारीला । णतला णदव्याचं लागं ऊन ॥ 
नेिंत्या मैनेचं । णतचं अचाटं गोरंपि ॥ 

 
❒ ❒ ❒ 
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जो बाळा रे जो 
 

‘स्त्री ही क्षिािी पत्नी आहि अनंत काळािी माता आहे.’ असे एक सवगपहरहित स भाहषत आहे. 
भारतीय ससं्कृतीत स्त्रीच्या म लर्ी, पे्रयसी, सखी, पत्नी या भहूमकेपेक्षा मातेला अहधक महान मंर्ल मानले 
आहे. मातृत्वाम ळेि स्त्रीला पहवत्र आहि पूजनीय मानले जाते. हवशाल अंतुःकरिाच्या ज्ञानेश्वरासंारख्या 
पे्रमळ प रुषाला माऊली संबोधले जाते. आई िंाल्याहशवाय बाईला पूिगत्व येत नाही. ‘मूलं ही देवािी देि 
आहे.’ अशी पारंपहरक समजूत आहे. 
 

पोटीची फळं । िायती देवाच्या ध्यानात ॥ 
नको अदूंस मनात ॥ 
पोटीची फळं । नािीती नारीच्या नावषी ॥ 
काय करील देवषी ॥ 
पोटीची फळं । देव णदयाला उभा झाला ॥ 
मैनाबाईनं शालूचा वट्टा गेला ॥ 

 
मनैाबाई र्रोदर होती. डोहाळं जेविानंतर ती माहेरी आली. एक वरे्ळं तेज हतच्या कातंीवर 

िंळकत होते. पोटूशी असलेल्या लेकीिी आईने सवोतोपरी काळजी घेतली. हतला पाहहजे ते िारं्लंि ंर्लं 
खायला हदले. प रेशी हवश्रातंी हदली. बाहेरवाशाला जपलं. बाबा-दादानं त्याला साथ हदली. खेड्यात 
दवाखाना तर नव्हताि त्याम ळे डॉक्टरला दाखवायिा प्र्नि नव्हता. हदवस भरत आलं तसं बाळंतपि 
कसं होईल होईल यािी घराबाराला काळजी लार्नू राहीली होती. मनैाबाई पहहलटकरीन, हतच्याही 
मनात झिता आहि धाकधूक होती. िंालं तर सर्ळं सरळ हनसर्गहनयमानं होतं नाहीतर कधी कधी मोठी 
पंिायत होते. बाईच्या जीवावर बेतते. बाळंतपि म्हिजे प नजगन्मि असे हतनं ऐकले होते. त ळशीपासून 
सासर-माहेरच्या सवग देवानंा हतने प्राथगना केली. एक दोन नवसही केले. खबरदारीिा उपाय म्हिून आईनं 
र्ावातल्या एका दायीला सारं्ून ठेवले होते. हतला बोलावनू मनैाबाईला दाखवलं होतं. हतने तपासून 
काळजी करायिं कारि नाही. सर्ळं ठीक होईल असं साहंर्तल्यावर टारं्ता जीव खाली पडला. या 
दायीनं र्ावातल्या अनेक आयाबायािंी बाळंतपिं केली होती. हतिा अन भव मोठा होता. 

 
आईने लेकीच्या बाळंतपिािी सवग तयारी करुन ठेवली होती. बाळ ती-धड ती जमा केली होती. 

र्ोवऱ्यािा ह डा लावनू ठेवला होता. ओवा शपेवा आिल्या होत्या. स ठंवडा वाटून ठेवला होता. सारी तयारी 
िंाली होती. 

 
एका हदवशी संध्याकाळी मनैाबाईच्या पोटात द खायला लार्ले. अन भवी आईने ओळखले. बाबाला 

कल्पना हदली. पोटात द खायिे वाढले.....तर्मर् ... लवकर मोकळी व्हावी म्हिनू दायीनं र्रम पाण्यानं 
आंघोळ घातली. काळ्या हमऱ्यािा कोरा िहा पाजला. स लभ प्रसूती असलेल्या बाईच्या हनऱ्या उतरल्या. 
पोटात द खायिं आिखी वाढले. दायीने हतला धरिीवर िंोपहवले. असह्य वदेना व्हायला लार्ल्या. 
कळा....असह्य कळा. आता आपि जर्त नाही, असं हतला वाटले. ‘आई ऽऽ र्ं आई’ असे आतगपिे ती 
ओरडत होती. आई आहि दायी हतला धीर देत होत्या. सोसायला....कळा द्यायला सारं्त होत्या. पाि-
सहा तासाच्या प्रिंड वदेनेशी, द ुःखाशी जीवघेिा संघषग केल्यावर रात्री बाराच्या स माराला ती एकदािी 
मोकळी िंाली. सर्ळ्यािंा जीव भाडं्यात पडला. दायीने नाळ कापली. वार काढला, म लर्ा िंाला होता. 
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िारं्ला स्वच्ि प सला. बाळाने टॅ ऽ टॅ असा आवाज केला. बातमी घरभर, र्ल्लीभर पसरली. सवगत्र आनंदी 
आनंद िंाला. 

 
बाबा दादािंी धादंल उडाली. माळीति न्हािी खंदली. त्यात मोठा पसरट दर्ड ठेवला. एवढ्या 

रात्री दादानं िार-सहा कळशा पािी आिलं. खाट-बाजलं माडंलं. बाळ-बाळंहतिीला न्हाऊ घातलं. 
रात्रभर सारा घारं्ऱ्या घोळ. घराबारानं सारी रात्र जार्वली. मनैाबाईिे मन वात्सल्यानं भरुन आलं. हतनं 
बाळ डोळा भरुन पाहहलं. स्तन मोकळे करुन बाळाला पाजले. िार हदवस रे्ले. पािवी आली या हदवशी 
ब्ह्मािे भाकीत सटवी बाळाच्या कपाळी हलहहते. 
 

सटवी घालते अक्षर । ब्रह्मम्या वाचतो घाईघाई ॥ 
पुत्र नणशबात िाई ॥ 

 
त्यासाठी बाळंहतिीच्या खोलीत दौत-लेखिी, कार्द ठेवतात. ज न्या काळात खेड्यातल्या 

क िब्याच्या घरात या वस्तू तरी क ठल्या. र्ोड्या तेलािा हदवा तेवढा अखंड तेवत ठेवला होता. पािवीला 
न्हािीिी पूजा असते. भोसल्यािी वजंता बाळंतीि िंाल्यावर बकरं कापून न्हािीिी पूजा केली होती. 
मनैाबाईला र्ोड्यािा नैवदे्य करुन न्हािी प जली. न्हािीतले पािी बाहेर जाव ू द्यायिे नाही. माहंत्रक व 
हनप हत्रक हस्त्रया अशा पाण्यासाठी टपलेल्या असतात. माहंत्रकाला ते साधनेला उपयोर्ी पडते. वािंं स्त्रीने 
असे पािी प्याल्यास मलू होते अशी समजूत आहे. सटवाई पूजेला बाळ बाळंहतिीने उशािे पायसे व 
पायशािे उसे केले. किकीिे पाि हदवे, पाि म टके, पाि फळे घेऊन स पात हळदीच्या देवीिी पूजा केली. 
त्यात पाि खारका, पाि स पाऱ्या, पाि हळक ं डं ठेवली होती. हबब्याला स ई टोिून बाळंहतिीच्या उशाला 
ठेवली. बाजेभोवती बीनहमठाच्या घ र्ऱ्या पसरल्या. देवीिी पूजा िंाल्यावर एका बाईकडून बाळाला 
ओलाडंले. 

 
सटवाई ही मातृ व बाल घातक देवता ती बालसंरक्षक व्हावी. बाळ-बाळंहतिीला अपाय होऊ नये, 

त्यािें आरोग्य वाढावे, आय ष्ट्य हटकाव े म्हिून ही पूजा केली जाते. सटवाई ही बह जन समाजािी 
लोकदेवता. बह तेक र्ावात ही देवी र्ावाबाहेर र्ोयाच्या दर्डािी असते. सारं्ोल्यात मात्र सटवाईिे ज ने 
हेमाडपंती स ंदर मंहदर आहे. मूतीही िारं्ली आहे. दोन-िार महहन्यािंी म लं हतच्या पायावर घालायला 
आितात. हनवदबोिं करतात. सटवाईिा ओव्यातूंन सतूंबाई, स भान सतं बाई असाही उल्लेख आढळतो. 

 
बघता बघता सात आठ हदवस रे्ले. बारसं आले. ध मधडाक्यात करायिे ठरले. बारसं बाळाच्या 

आय ष्ट्यातील महत्त्वािा हदवस, जन्मभर ज्या नावाने तो ओळखला जािार ते नाव ठेवण्यािा हा हदवस. 
र्वळी नाना आहि हावशा बंधूनं थाटात बारसं करायिे ठरहवले. सारं घर फ लातोरिानंी सजहवले. 
नातेवाईकानंा हनमंत्रि रे्ली, सोनाराकडून बाळािे कानं टोिले. म दी घातली. खोबऱ्यािी वाटी फोडली, 
बाळाला नवीन अंर्ड टोपडं, क ं िी हशवली. सरी झबदली घेतली. मनैाबाईच्या सासरकडील मंडळी आली. 
र्ल्लीतल्या आयाबायानंा बोलावंल. र्व्हािा िौक माडूंन समोर बाळंहतिीला बसवलं शृरं्ारलेल्या पाळण्यात 
बाळाला घालून दोघी स वाहसनीनी ‘र्ोंहवद घ्या, र्ोपाळ घ्या’ असं म्हिून उिलून खाली वर केलं. 
देवाधमांिी, संत महंतािंी नावं ठेवण्यािा काळ होता. अष्टमीला रात्री बारा वाजता जन्मला म्हिून बाळाच्या 
आत्यानं बाळाच्या कानात ‘बाळकृष्ट्ि क रग,’ ‘रामिंद्र क रग,’ ‘हशवाजी क रग,’ अशी नाव ंठेवली. इतरानंी हतच्या 
पाठीत मारलं. हतला हमठाई हदली. सवांना घ र्ऱ्या वाटल्या. शवेतंा माळीनीनं पाळिा र्ाहयला 
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पणिल्या णदवशी जन्मलं बाळ । कळस सोन्याचा देतोया डिाळ ॥ 
पडला उजेड णतन्िी णत्रकाळ । णदपली नेत्र दोन्िी पे्रमळ ॥ 
कृष्ि जन्मला कंसाचा काळ ॥१॥ जो बाळा रे जो ॥ 
दुसऱ्या णदवशी दुसरा रंग । रुप सावळं गोरं िे अगं ॥ 
जसा झळणकतो आरशाचा कभग । नारी पणममनी झाल्यात्या दंग ॥ 
तान्िा कृष्िावरी फेणकला रंग ॥२॥ जो बाळा रे जो ॥ 
णतसऱ्या णदवशी वाजती घंटा । साऱ्या नगरीमंदी आनंद मोठा ॥ 
सीता साणवत्री बायानो उठा ॥ खारीक खोबरं संुठवडा वाटा ॥ 
आिेव नारीचा आिेव लुटा ं॥३॥ जो बाळा रे जो ॥ 
चवथ्या णदवसी बोलवी बाळी । अनुसयाची वाजी टाळी । 
कृष्ि जन्मला यमुना स्थळी ॥ नाव ठेवले वनवाळी ॥४॥ जो.... 

 
असा हतने बारा हदवसािा पूिग पाळिा र्ाईला. मर् रुच्क्मिी काबंळेबाईनं रामािा पाळिा र्ाईला. त्यातलं 
एक कडव ंअसे – 
 

दिाव्या णदवसी बळी राजा पुजती । नगरीच्या नारी धाऊन येती ॥ 
गोपाच्या जोडीला बळीराजा घेती ॥ जो बाळा रे जो.... 

 
बळीराजािी आठवि आमच्या मातामाऊलीनी लोकर्ीतातून अजून जपून ठेवली आहे. घ र्ऱ्या 

वाटल्यावर बारशािा कायगिम संपला. 
 

❒ ❒ ❒ 
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नेणंता बाळ माझा 
 

मनैाबाई बाळंतपिाला िार-पाि महहने माहेरी राहून सासरी आली. सासरी कामािा रर्ाडा. त्यात 
सास रवास होत होता. आता ती लेक रवाळी म्हिून थोडी सूट हमळाली. तान्हं बाळ असल्याम ळे 
शतेामळ्याला जायला बंदी होती. घरातले आहि बाळािे करण्याति हतिा बरािसा वळे जात होता. बघता 
बघता म ठी एवढा बाळ आता िारं्लाि खेळकर िंाला होता. त्याने बाळसं धरले होते. तो रारं्ायला लार्ला 
होता. त्यािे ते हनष्ट्पाप हसिे, हातपाय हलविे, खेळिे, रडिे सारेि आनंददायक होते. 
 

नेिंता बाळ । बाळ किडतो तोऱ्यानं ॥ 
िाली जावळ वाऱ्यानं ॥ 
रागंत रागंत । बाळ आलंया णवसाव्याला ॥ 
माडंी देते मी बसायला ॥ 

 
सकाळी सू काढिे, अंर्डे टोपडे घालिे, काजळ तीठ लाविे, पाजिे अशी कामं हतला कारावी 

लार्त. 
 

णिरव्या पातळाला । डाग पडला काजळाचा ॥ 
कृष्िदेव कडंला जावळाचा ॥ 

 
बाळाच्या बाळलीलानंी घर भरले होते. तो सवांिा आवडता. ज्यानं त्यानं उिलून घ्यावं, हसवाव,ं 

म के घ्यावते, घडीभर त्याला खाली ठेव ूनये. हे पाहून मनैाबाईिं मातृहृदय भरुन येई. 
 

लाडका एवढा लेक । िाय आईबापाचा लाडाईचा ॥ 
आंबा केसरी पाडायचा ॥ 
अगंात अगंरखा । कडदोर गोपायीचा ॥ 
राया लाडका बापायीचा ॥ 

 
द पारी पाजून पाळण्यात त्याला िंोपवाव ेलारे्. िंोके द्याव ेलार्त. बाळ िंोपे पि जरा दंर्ा िंाला 

की उठे आहि रडायला लारे्. 
 

रंगीत पाळण्याची । वाजती कडी ॥ 
तान्या बाळाची । झोप येडी ॥ 

 
मर् प न्हा त्याला पाजून िंोपहवताना हतिा बराि वळे जाई. त्याम ळे बाळ िंोपला की घरात शातंता 

ठेवावी लारे्. 
 
साचं्यापारी बाळ खेळायला लारे्. हातात घ ंर्रवाळा हदला की त्याच्या आवाजाने आनंदी होई. 

घ ंर्रवाळा घरंर्ळत रे्ला की त्यामारे् तो रारं्ायला लारे्. यातून सवड काढून मनैाबाई घरातला कामधंदा 
करी. पि हतिं सारं लक्ष म लाकडे असे. रारं्त तो जात्याखाली पडेल, ि लीकडे जाईल. उतरंडीिी र्ाडर्ी 
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मडकी फोडेल याकडे हतला सतत लक्ष ठेवाव ेलारे्. एकदा हतने पायाला दोरी बाधूंन जात्याच्या ख ंड्याला 
बाधूंन टाकला होता. असा तान्हाबाळ अंर्ाखादं्यावर खेळवताना, त्यािे म के घेताना हतला फार आनंद होई. 
 

तोंडात घाली त्वाडं । माझ्या तोंडाला लागी थुका ॥ 
नेिंता बाळ माझा । मी घेती त्याचा मुका ॥ 
तोंडात घाली त्वाडं । मला मुतयाचं लई याड ॥ 
माझ्या बाळाचा मुका ॥ णजणलबी परास ग्वाड ॥ 

 
हकती िारं्ल्या पध्दतीने मातेिे पे्रम या ओव्यातून व्यक्त िंाले आहे. वात्सल्यािा इतका सहज 

स्वाभाहवक आहवष्ट्कार मराठी कहवतेतही पाहायला हमळत नाही. हतन्ही साजं िंाली. हदवस मावळला. 
र्ोठ्यात र्ायी परतल्या. पाखरािंी शाळा स टली. ती आपल्या घराकडे परतायला लार्ली की बाळ कधी 
खेळायच्या म डमध्ये असायिे तर कधी पेंर्ाळून िंोपी जायिे. त्याला द धभात भरवावा लारे्. तो खाईना की 
बडबड र्ीते-अंर्ाई र्ीते म्हिून त्याला भरवाव ेलारे्. 

 
इथं इथं बस ग काऊ, बाळ घालतंय जेव,ू 
चारा खाऽ पािी पीऽ, भूरशकन उडून जा. 

 
ती भरूगकन उडून जाण्यािा अहभनय करी, मर् बाळ एक घास खायी. 

 
इथं इथं बस रे मोरा, बाळ घालतंय चारा 
चारा खाऽ पािी पीऽ, भूरशकन उडून जा. 

 
कधी कधी ती एक होती हिऊ. एक होती काऊ. हिमिीिे घर शिेािे. कावळ्यािे घर मेिािे. 

एकदा मोठा पाऊस आला. कावळ्यािे घर रे्लं वाहून. मर् कावळा रे्ला हिमिीकडे. हिऊताई, हिऊताई 
दार उघड, थाबं माझ्या बाळाला न्हाऊ घालू दे ही र्ोष्ट सारें्. हिऊकाऊच्या र्ोष्टी बाळाला आवडत. कधी 
कधी ती... 

 
अडर् लं मडर् लं-सोन्यािं कडर् लं । रुप्यािा वाळा -तान्ह्या ं बाळा -तीट लावू!ं हे बडबड र्ीत 

म्हिे. हतन्ही साजेंला आकाशात िदं्र तळपत असला तर... 
 

चादंोमामा चादंोमामा... भागलास का? 
कलबोिीच्या झाडामागे... लपलास का? 
कलबोिीचं झाड करबंदी... मामाचा वाडा णचरबंदी. 
मामाच्या वाड्यात येऊन जा... तुपरोटी खाऊन जा. 
तुपात पडली माशी... चादंोमामा गेला उपाशी. 

 
िादंोमामाकडे बोट दाखवनू ती बाळाला जेऊ घाली. िादंोबा स्त्रीिा भाऊ बाळािा मामा म्हिनू 

लोकसाहहत्यात येतो. बालमनात खोलवर रुजत जातो. पावसाळ्यात आकाशात ढर् आले असेल तर... 
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येरे येरे पावसा । तुला देतो पैसा । पैसा झाला खोटा । पाऊस आला मोठा ॥ 
 

अशी हकती बालर्ािी आहि र्ोष्टी मनैाबाईनं बाळकृष्ट्िाला साहंर्तल्या, परंपरेने िालत आलेल्या, 
बालपिापासून ऐकलेल्या, हतला आता उपयोर्ी पडल्या. म लात म ल होऊन हतला ही र्ािी म्हिावी 
लार्त. बाळाला खेळवाव ेलारे्, भरवाव ेलारे् या र्ाण्यातला आशय बाळाला कळत नसला तरी त्यातला 
नाद आहि लय त्याला भावतो. थोड्या कळत्या वयात आशयही उमर्तो. 

 
अशा र्ोष्टीत वळे होई, हतन्ही साजं र्डद होई. वहडल मािसं सारं्त. 

 
णदवस मावळला । मावळुनी झाला लाल ॥ 
णकती सागूं साळू तुला । तान्या बाळाला न्िाऊ घाल ॥ 

 
बाळकृष्ट्ि द डूद डू धाव.े ती बाळाला धरे. तो रडे. ती बाळावर रार्ाव.े जािती सारं्ता. 

 
णतन्िी साजं झाली । नको लागूस बाळाच्या पाठी ॥ 
नेिंत्या बाळाला । त्याला लक्ष्मी सागें गोिी ॥ 

 
हतन्ही साजेंला लक्ष्मी बाळाच्या पाठीमारे् येते. मनैाबाई बाळाला तेल लावनू कडत पाण्यानं 

पायावर न्हाऊ घाली. स्वच्ि प सून, अंर्डं टोपडं घालून, काजळ तीट लावनू बाळाला पाळण्यात घालून 
िंोके देऊन िंोपवी. 
 

बाळकृष्ट्िाला आता समजायला लार्ले होते. मािसे तो बरोबर ओळखे. ओळखीच्या मािसाने 
घेण्यासाठी हात प ढे केले की िेंप घेई. इतरानंी घेतलं तर रडायला लारे्. अ...अ... म... म... करत तो 
बोबडे बोलायिा मा मा म्हिायला लार्ला की त्यािहंी आईला कौत क वाटे. 
 

खेळत रागंत । उंबरा केला पार ॥ 
नेिंता माजा बाळ । मामा म्ििाय झाला थ्वार ॥ 
बोबड्या बोलायीची । मला वाटते मजा ॥ 
माझा इंग्रजी बेंडबाजा ॥ 

 
असा बाळ. हदसायला र्ोड आहि र् िािा. एकदा तो स कला, खाईना, खेळेना, रडायला लार्ला. 

लोकािंी नजर वाईट. मनैाबाईला वाटलं बाळाला दृष्ट िंाली. 
 

णदि या झाली म्ििू । मी कुिाचं घेऊ नाऊ ॥ 
नेिंत्या माझ्या बाळाला । मी का घालीत िोती न्िाऊ ॥ 
णदि या झाली म्ििू । मीठ मव्िऱ्या काळा णबब्बा ॥ 
नेिंता माझा राघू । कुण्या गल्लीला चंद्र उभा ॥ 
णदि या झाली म्ििू । तुला कुिाची लागयली ॥ 
नेिंत्या माझ्या राघूला । काळ लावती गोऱ्या गाली ॥ 



 अनुक्रमणिका 
 

णदि मी काढू गेली । मीठ मोिऱ्या कलबू ताजं ॥ 
नेिंता राघू माझा । सोनं सुकूनी गेलं माझं । 
णदि या काढू गेली । पत्रावळीचं िोतं पान । 
माझ्या नेिंत्या राघुबाचं । लयी अचाट गोरंपि ॥ 

 
मनैाबाईनं मीठ, मव्हऱ्या, हबब्बा, हमरच्या, केस मसबंद बाळावरुन िारपाि वळेा उतरुन ि लीत 

टाकले. तटतटाय लार्ल्यावर तर हतिी खात्रीि िंाली. ि लीिं काळं हतनं बाळाच्या कपाळी लावलं. बोटं 
मोडून हशव्याशाप हदले. तेंव्हा क ठे बाळ खेळायला लार्ले. मातेच्या मनािे समाधान इथे उत्तम प्रकारे व्यक्त 
िंाले आहे. काव्य म्हिूनही ही लोकर्ीते उत्कृष्ट आहेत. 
 

❒ ❒ ❒ 
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छंदखोर बाळा 
 

मनैाबाईिा बाळकृष्ट्ि बघता बघता वषा दीड वषािा िंाला. िारं्ला बोलायला लार्ला. िालायला 
लार्ला. अंर्पती खाऊ लार्ला. त्यािं बालपि स रु िंालं. लोकसंस्कृतीत बाळािे जावळ काढण्यािा एक 
हवधी असतो. बाळािे जावळ काढायिे राहहले होते. मामाला हनरोप रे्ला. तो तयारीहनशी आला. न्हाव्याला 
बोलावनू मामाकडून एक बट कापायला लावनू जावळ काढले. जावळ काढताना बाळ एका हठकािी बसत 
नव्हता. रडून त्याने र्ोंधळ घातला. सवांनी मदत करुन कसंतरी त्यािे जावळ काढले. न्हाव्याला टॉवले 
टोपीिा पोषाख िंाला. मामाला आहेर िंाला. जावळािे जेवि होते. 
 

पाच बकऱ्याची दावि । संग मुलािी खतरी ॥ 
माझ्या नेिंत्या बाळाचा । मामा जावळ उतरी ॥ 

 
मामा िार हदवस राहहला होता. या काळात बाळाला मामािा लळा लार्ला. आपला भाऊ आपल्या 

म लाला घेतो, खेळवतो, खाऊ देतो. हे पाहून मनैाबाईिे अंतुःकरि भरुन आले. एकाि ओवीतून ती मावळ-
भाच्यािे र् िर्ाि र्ाऊ लार्ली. 
 

मावळ्यानं भाचा । समजाणवला कसा ॥ 
काडं बत्ताशानं । भरला णखसा ॥ 
मावळ भाच्याची । णशि दोघाची कवळी ॥ 
कलब झाडाला णपवळी ॥ 
मामाच्या पंगतीला ॥ भाचा बसला सुरतवान ॥ 
मामा णनवडक देतो पान ॥ 
वाघ मारला वाघजाळी । ससा मारला घसारटीला । 
भाचा मामाच्या पसारीला ॥ 

 
मावळ-भाच्यािी जोडी । झलब िंाडाला हपवळी । मातेिे अंतुःकरि ते म लािं कौत क करत भावाि ं

र् िर्ाि करते. मामा िार हदवसािा पाविा. तो एके हदवशी आपल्या घरी हनघनू रे्ला. बाळकृष्ट्ि घरातला 
पहहला म लर्ा. सवांिा आवडता. लाडका. आईिा लाडका होताि पि बापािाही लाडका िंाला. बाप 
कामावरुन घरात आला की बाळ त्याच्याकडे धावत जाई. अंर्ाखाद्यावंर खेळे. बाहेर जाताना बरोबर 
येण्यािा हट्ट धरी. 
 

लाडका एवढा लेक । धरी बापाच्या धोतराला ॥ 
राव शोभे चातुराला ॥ 

 
जरा मोठा िंाल्यावर त्यािे खेळ स रु िंाले. मनैाबाईच्या हदराकडे तो हट्ट करु लार्ला. 

 
लाडका एवढा लेक । चुलत्या संगट चावडीला ॥ 
सडा मागतो वावडीला ॥ 
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लाडात वाढलेला पोरर्ा, आरवाळी, हट्टी होता. आईकडे त्यािे खाण्यापासून खेळण्यापयंत 
काहीना काही हट्ट स रु असत. मर् आई म्हिे – 
 

छंदखोर बाळा । तुझ्या छंदाला देती गूळ ॥ 
सोड णनऱ्याचा माझ्या घोळ ॥ 
छंदखोर बाळा । तुझ्या छंदाला देती नंदी ॥ 
नेिंत्या माझ्या बाळा । नको कामाची करु बंदी ॥ 
छंदखोर बाळा । तुझा छंद असा कसा ॥ 
पाण्यामधला मासा । तुला धरुन देऊ कसा ॥ 

 
बालहट्टि तो. आई त्याला नाना परीने समजावीत असे पि या पोरािे नाना उद्योर् स रु असत. 

 
छंदखोर बाळ । भरल्या राजंिी धुतो पायी ॥ 
माझ्या नेिंत्या बाळाचा । मामा िसत उभा रािी ॥ 

 
नाना तऱ्हेच्या खोड्या. त्याला वैतार्नू मनैाबाईनी त्याला मळ्याकडे हपटाळले. 

 
आरवाळी म्ििूनी । असा मळ्याला धुडकावला ॥ 
नेिंत्या माझ्या राघुबानं । वापा दवण्याचा तुडणवला ॥ 

 
असा हजथे जाईल हतथे बाळकृष्ट्ि काहीतरी उद्योर् करुन ठेव.े अशा आरवाळी, दंर्लखोर, खोड्या 

करिाऱ्या पोरािा शजेारिी बेरकी मािसे फायदा घेत. त्याच्याकडून नको त्या र्ोष्टी करायला लावनू 
आपि नामा हनराळे राहत. त्यातनं भाडंिे हनमाि होत. हवघ्नसंतोषी लोकानंा आनंद होई. 
 

कळीच्या नारदाला । याला कळीचा लयी छंद ॥ 
नेिंत्या बाळानं । पािी नळाचं केलं बंद ॥ 
कळीच्या नारदानं । कळ घेतली इकातं ॥ 
नेित्या बाळानं । नंदी सोडलं णपकात ॥ 

 
मनैाबाईच्या हे लक्षात येई. अशा ताटीवाल्यािं ती मढ बसव.े डोक्यावर बोटं मोडून हकरडी 

मोडे. बाळाला अशा र्ोष्टीपासून परावृत्त करण्यािा प्रयत्न करी. त्याला िारं्लं वळिं लार्ाव ं
म्हिून ती धडपडे. मनैाबाईिा बाळकृष्ट्ि आता शजेीच्या पोराबंरोबर खेळायला लार्ला होता. 

 
शेजीच्या बाळानं । माझी भरली वसरी ॥ 
बाळाच्या संगतीनं । बाळ येत्यात दुसरी ॥ 
शेजीच्या लेकराचा । माझ्या अगंिी गोंदुळ ॥ 
नेिंता माझा बाळं । माझा संडीव तादूंळ ॥ 
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शजेारच्या साळूबाईला एक म लर्ी होती. हतिं नाव योर्ायोर्ानं मनैाबाई होतं. ती िार पोरात एक 
मोहनमाळ. एकदा मनैाबाईने दोघाना जेवायला वाढले. 
 

राघु मैनाला । जेऊ वाढलं बरोबरी ॥ 
राघु जेवला वरचेवरी । मैनाबाईची रंूदी भारी ॥ 
राघू मैना । दोघं खेळती आडावरी ॥ 
राघु पेरुच्या झाडावरी । मैना केळीच्या घडावरी ॥ 
राघु मैना । दोघं णकलणबलत गेली ॥ 
मैना राघुचा शब्द झाली ॥ 

 
जेवताना मनैाबाईिी रंुदी भारी. हा र् ि नंतरही बायकात हटकून राहतो. ‘राघू पेरुच्या िंाडावरी, 

मनैाबाई केळीच्या घडावरी’ यातला बारकावा मोठा मार्ममक आहे. भात कलीच्या खेळामधली ही राजारािी. 
मनैाबाई ि लबोळक्यािा ंससंार माडंी. बाळकृष्ट्ि बलै-बैल, औत, हवहीर, मोट नाडा करी. थोरािें अन करि 
पोराकंडून अशा खेळातून होत असते. बाळकृष्ट्िािे वय वाढत रे्ले तसे त्याने शजेारी पाजारी खेळायिे 
सोडून र्ल्लीतल्या पोरात खेळायला स रुवात केली. त्याच्या खेळािे स्वरुपही बदलले. हशविापािी, 
र्ोया, हवटीदाडूं, िेंडू असे खेळ तो खेळू लार्ला. 
 

िातात णवटीदाडूं । डाव्या बगलला चेंडू ॥ 
मामा लगोरी कुठं माडूं ॥ 
िातात णवटीदाडूं । डाव्या बगलला लगी ॥ 
मामा िावशा खेळू लागी ॥ 

 
बहहिीकडे आलेला मामा असला तर बरंि न्हायतर र्ावभर जोडलेले मामा असताति. खायि ं

आहि पोरात खेळायिं एवढा एकि उद्योर् बाळकृष्ट्िाला होता. 
 

णबदीला खेळत्याती । मला नािी त्याचा घोर ॥ 
नेिंता बाळ माझा । लाडंोरी संग मोर ॥ 
णबदीला खेळत्याती । बाळ कुिाचं दंडील ॥ 
माझ्या नेिंत्या बाळाच्या । िाती सोन्याचं कंडील (कडे) ॥ 

 
खेळता खेळता बाळाला जेवायिी स ध्दा श ध्द राहायिी नाही. मर् मनैाबाई काळजी करायिी. 

शोधाशोध करायिी. 
 

िाका मी णकती मारु ॥ कंठ सुकूनी गेला माझा ॥ 
नेिंता राघु माझा ॥ कुण्या गल्लीला खेळ तुझा ॥ 
िातात णवटीदाडूं । कोण्या गल्लीला गेला रावा ॥ 
त्याचं पाऊल मला दावा ॥ 
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मनैाबाईिा जीव थोडा थोडा होई. ती सवगत्र शोध घ्यायिी पि बाळकृष्ट्ि क ठेही सापडत नसे. 
िार-सहा तासाने तो घरी येई. आई रार्ाने हशव्या घाली. दोन धपाटे लर्ावी. आईिी माया ती रार्ाला 
आली तरी प न्हा माया करी. जेवायला वाढी. पोरावर रार्ावल्याबद्दल हतला पश्चाताप होई. 
 

रागा वैतागानं । णशव्या देते मी वंगाळ ॥ 
नेिंता माझा बाळ । राग घडीचा संभाळ ॥ 
रागा वैतागानं । णशव्या देते मी भडाभडा ॥ 
नेिंता बाळ राजा । माझ्या काळजाच्या घडा ॥ 

 
खेड्यातल्या म लािें बालपि असेि जाते. खेळण्या बार्डण्यात. अंर्िवाडी, बालवाडीिे ससं्कार 

त्याचं्या वायाला येति नाहीत. संस्कार कमी असले तरी अन भवानेि तो बरि हशकत जातो. खेळत खेळत 
जर्त असतो. जर्त जर्त हशकत असतो. िंाडावर िढिे, पोहिे, नेम धरिे, अशा र्ोष्टी त्याला हशकवाव्या 
लार्त नाहीत. तो सहजतेने हशकतो. बघता बघता तो शाळेिी पायरी िढतो. आईच्या डोळ्यातून हतच्या 
भावहवश्वातून साकार िंालेले हे हतच्या म लािे बालपि लोकर्ीतातून मनोहर पध्दतीने प्रर्ट िंाले आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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शाळेतल्या हनरयीला 
मनैाबाईिा बाळकृष्ट्ि बघता बघता सहा वषािा िंाला. त्यािं बालपि संपलं नव्या पहरच्स्थतीत 

त्याला शाळेत घातले. आपलं पोररं् शाळेत जातं यािंि आईला कौत क. मर् ती शाळा मास्तर व 
बाळराजावरून ओळ्या रिू लार्ली. र्ाऊ लार्ली. 

 
खरे तर शाळा ही र्ोष्ट खेड्यात फार अलीकडे आली आहे. मोठ्या र्ावात शभंर वष े व लहान 

खेड्यात पन्नास वष ेशाळा स रु होऊन िंाली असतील. त्या अर्ोदर खेड्यात शाळा नव्हती, म्हिजे बह जन 
समाजात हशक्षिही नव्हते. एखादी र्ोष्ट समाजात न सती येऊन िालत नाही, ती लोकाचं्या अन भवािंा व 
जर्ण्यािा भार् बनल्याहशवाय त्यावर लोकर्ीते हनमाि होत नाहीत. त्यासाठी पन्नास-साठ वषािा काळ 
जावा लार्तो. आजिे जीवन र्हतमान िंाले आहे. त्याम ळेही कदाहित लोकसाहहत्य हनमाि होत नसाव.े 

 
शाळेवरच्या ओव्या तशा नव्या आहि अलीकडच्या परंपरेत त्या खोलवर म रल्या नसल्याम ळे त्यात 

कृहत्रमता जािवते. तोि तोिपिा येतो. अस्सल मातीिा र्धं कमी. त म्ही म्हिाल मर् त्यावर हलहहता 
कशाला. यातून मनैाबाईच्या बाळकृष्ट्िाच्या जीवनातील एक पायरी दाखहवता येते. त्या अन षंर्ाने आईच्या 
भावभावना प्रर्ट करता येतात. नव्या हवषयावर लोकर्ीते (ओव्या) कशी हनमाि होतात हे सारं्ता येते. 
अस्सल आहि कृहत्रमतेतला फरकही जािवनू देता येतो. तर मनैाबाईिा बाळकृष्ट्ि शाळेला जाऊ लार्ला. 

 
शाळेची पायरी । बाळा चढाया अवघड ॥ 
नेिंत्या माझ्या राघुला । पाटी पुस्तक झाली जड ॥ 
शाळेच्या मास्तराला । देऊ केला मी साळीभात ॥ 
नका छडी मारू । माझ्या बाळाचा कवळा िात ॥ 

 
‘पाटी प स्तक िंाली जड’ हा अन भव आज आपि घेत आहोत. शाळेतल्या लहान लहान म लाचं्या 

दप्तरात पाटी, प स्तके, र्ृहपाठ वह्या, व्यवसायमाला, कंपास यािं हकतीतरी मोठं ओिंं आपि देतो. ते 
कमी कराव ेअसे अलीकडे पालकािें, हशक्षि तज्ज्ञािें व सरकारिेही मत िंाले आहे. मधून मधून ते कमी 
करण्यािे थोडेफार प्रयत्न होतात. 

 
पूवीच्या काळी खेड्यातील मास्तरािें घराघराशी संबधं होते. त्याम ळे खेड्यातील बाईमािूस त्यानंा 

वरे्वरे्ळ्या वस्तू देत. र्ावातला हा आदशग मािूस हव. स. खाडेंकर, व्यंकटेश माडर्ूळकर, श्री. ना. पेंडसे 
अशा हकतीतरी साहहच्त्यकानंी आपल्या साहहत्यातून अशा मास्तरािें हित्रि केले आहे. ज न्या काळातील 
काही मास्तर मारक टे फार. ‘िडी लारे् िमिम हवद्या येई घमघम’ अशा स भाहषतािंा तो काळ. मास्तर 
लहान लहान म लानंा िड्याने बेदममारत. कठोर हशक्षा करत. द सऱ्या ओवीत आई तळमळून ‘माझ्या 
बाळाच्या हातावर िड्या मारु नका’ अशी हवनंती करते आहे. अशा मारक या मास्तराच्या माराला हभऊन 
मार्च्या हपढ्यातील हकत्येक हवद्याथ्यांनी शाळा सोडल्या. खेड्यातील म लानंा हशक्षिापासून वहंित 
करण्यािे महापाप मास्तरानंी केले. त्याम ळे अलीकडे आनंददायी हशक्षिािा अवलंब केला जात आहे. 
काळ, पहरच्स्थती आहि मास्तरही आता बदलले आहेत. 
 

बाळराजा शाळेत जाऊ लार्ला. क क कढईिा, ख ख खिािा, र् र् र्वतािा असे करत त्याने 
मूळाक्षरे हशकली. एक रे एक र्ायीिा ख ंठा एक, दोन रे दोन र्ायीिी झशरे् दोन असे करत त्याने अकं 
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हशकले. क ला काना का, ख ला काना खा, करत बाराखड्या हशकल्या. बे एक बे, बे दोनी िार असे करीत 
पाढे हशकले. शरद नमन कर, कमल नमन कर असे म्हित तो वािायला लार्ला. आईिे अतंुःकरि भरुन 
आलं. पि भातात खडे, लार्ले तसे तो जोड अक्षरावर अडखळायिा. प स्तक घेऊन तो आईकडे येई. 
‘आई आई हे काय?’ आई हबिारी अडािी ती काय सारं्िार? प स्तकातल्या काळ्या अक्षराकडे पाहात ती 
म्हिायिी ‘प ढं वाि.’ बाळकृष्ट्ि प ढं वािायिा. अंदाजाने शब्दािा अथग त्याच्या लक्षात येई. थोड्या वळेाने 
प न्हा काहीतरी आडायिे. बाळकृष्ट्ि आईला हविारायिा. ती सारं्ायिी ‘प न्हा वाि.’ प न्हा वािलं की 
बाळकृष्ट्िाच्या लक्षात यायि ंअसं ‘प ढं वाि’ आहि ‘प न्हा वाि’ या दोन शब्दाचं्या आधारावर या अडािी 
आईने आपल्या अन भवाच्या जोरावर पोराला हशकहवले. एखादी र्ोष्ट प न्हा प न्हा करुन समजावनू घेतली 
तर ती करता येते असा हतिा व्यवहारातला अन भव होता. 

 
बघता बघता बाळकृष्ट्ि िौथी िंाला, पािवीत रे्ला. A B C Dअशी इंग्रजी अक्षरे आहि Catकॅट, 

Batअसे इंग्रजी शब्द तो पाठ करायला लार्ला. आईला वाटले आता म लर्ा ‘साहेब’ होिार. मर् ती इंग्रजी 
हशकायला लार्लेल्या बाळािे कौत क करायला लार्ली. 

 
शाळेतल्या िणरयच्या ॥ शाई लागली नखायला ॥ 
जातू इगं्रजी णशकायला ॥ 
शाळेच्या मास्तराला । देऊ केली मी ताबं्यावाटी ॥ 
लेििं इगं्रजी णशकण्यासाठी ॥ 
शाळेच्या मास्तराला । देऊ करती मी खारीक ॥ 
नेिंत्या माझ्या राघूचं । लेििं इगं्रजी बारीक ॥ 

 
आपि हशकलो नाही यािी खंत आईला होती. आपला म लर्ा हशकत आहे. तो शहािा होिार, 

मोठा होिार, नोकरीला लार्िार, आपले दाहरद्र्य हटिार, म्हातारपि स खात जािार अशी आशा हतला 
वाटत होती, मर् ती म्हिते – 
 

पाटीया पुस्तकाचंं । तुझ्या माडंीला झालं वझं ॥ 
नेिंत्या माझ्या बाळराजा । णकती णगन्यानी िुरद तुझं ॥ 
शाळेतल्या िणरयला । देवू केला मी केळफिी ॥ 
नेिंत्या माझ्या राघुला । नोकरी आली बालपिी ॥ 

 
स्वातंत्र्यानंतरच्या पधंरा वीस वषात हशकल्यावर म लाला नोकरी हमळत होती. पि आता नोकरीिी 

पहरच्स्थती हकती हबकट िंाली आहे, हे त्या खेड्यातल्या अहशहक्षत माऊलीला काय माहीत. बालपिी 
सोडाि म्हातारपिापयंत नोकरी हमळायिी पंिायत. सरकारिे हिंरो बजेट, अथगसंकल्प, नव े आर्मथक 
धोरि, याहंत्रकीकरि, हनवतृ्तीिी वाढलेली वयोमयादा, नोकरीतील वहशला, भ्रष्टािार, जातीयता, परीक्षा, 
म लाखतीिे फासग या कशा कशािी हतला कल्पना नाही. हतला वाटते पोरर्ं हशकतंय म्हिजे त्याला नोकरी 
हमळिार. या माऊलीच्या आशा – आकाकें्षिी पूतगता कोि करिार? 
 

❒ ❒ ❒ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

उगवला नारायण 
 

सूयोपासना फार प्रािीन काळापासून िालत आली आहे. ऋग्वदेात उषा व सूयग स क्ते आहेत. 
त्याही पूवीच्या मोहोंजोदडो-हडाप्पा येथील झसधू ससं्कृतीत सूयािी उपासना होत होती. सूयािी उपासना 
सवग काळात सवग देशात होत आली आहे. हनसर्ग हा प्रािीन जीवनािा अपहरहायग भार् होता. भौर्ोहलक 
पहरसर, काळ, तत्कालीन धमग–नीतीच्या कल्पना व ज्ञानसाधना यातून लोकश्रद्धा हनमाि होतात. 
हनसर्ातील अनेक र्ूढ र्ोष्टी आहदमानवालाही समजल्या नव्हत्या. हनसर्ािा भयावह पहरिाम तर मानवी 
जीवनावर होत होता. या भयभावनेतून देव या कल्पनेिा जन्म िंाला आहे. हनसर्ातील अनेक र्ोष्टीिी 
अवकृपा होऊ नये म्हिनू त्यालाि देव मानून भजण्यािी परंपरा हनमाि िंाली. सूयग सकाळी उर्वतो, 
संध्याकाळी मावळतो. रात्री तो क ठे असतो. प्रत्येक प्रहरात व ऋतूत तो वरे्ळा कसा भासतो. त्याला ग्रहि 
लार्ते. तो हनत्यनेमाने अखंड प्रकाशािा वषाव कसा करतो इत्यादी प्र्नािंी उकल मािसाला िंाली 
नव्हती. म्हिून मािसाने त्याला सूयगदेव बनहवले. 

 
हवश्व व्यापक असेल तरी मािसािे ज्ञान मयाहदत होते आहि आहे. प्रकाश, तेज आहि अग्नी यािें 

श्रेष्ठतम प्रतीक म्हिजे सूयग. प्रकाशािे मूळ सूयग. मानवासह संपूिग सजीव सृष्टीिे जीवन सूयावर अवलंबनू 
आहे. सूयाम ळे प्रकाश हमळतो. हदवस-रात्र व ऋतू होतात. सूयाम ळे पाऊस पडतो. पािी हमळते. हपके 
आहि वनस्पती वाढतात. सूयाम ळे रोर्राई नाहीशी होऊन आरोग्य व दीघाय ष्ट्य लाभते. धरतीला 
प्रकाशमान करिारा सूयग आकाशािा अलंकार आहे. त्याच्यावरि सृष्टीिे जीवन अवलंबून आहे. 

 
उगवला नारायि । उगवताना लालीलाल ॥ 
चौ णप्रतीमीत त्याचं मॉल ॥ 

 
सूयासंबधंी हवज्ञानाम ळे आज बरीि माहहती उपलब्ध आहे. पि सूयासंबधंी समाजात अनेक 

संकल्पना, संकेत रुढ होते व आहेत. अग्नी सूयापासून हमळतो. अग्नीला हदलेली आह ती सूयाला पोहोिते 
व तो प्रसन्न होऊन वृष्टी करतो. सकाळी सूयाला केलेला नमस्कार प ण्यफलदायी असतो. यातून वाङ्मयात 
भपूाळ्या हनमाि िंाल्या आहेत. वैहदकाचं्या प्रातुःसंध्येत त्याला अध्यग देतात. सूयग हा रथात बसून येतो. 
त्याच्या रथाला सात घोडे असतात. सप्तमीिी सवग वृते्त सूयग उपासनेिी आहेत. सूयग सृजनकता असल्याने 
हस्त्रया प त्रप्राप्तीसाठी त्याला नवस करतात. क ं तीला सूयापासून किग िंाला होता. उषा, प्रत्य षा, सजं्ञा, 
राज्ञी, रािूबाई या सूयगपत्न्या होत. ताक घ सळण्याच्या रवीला सूयािेि नाव आहे. म्हिून ताक रात्री करीत 
नाहीत. हदवसा करतात. सूयािी प्रहतके आहेत. अनेक रुपात सूयगउपासना होत आली आहे. सूयाच्या 
प्रहतमा, रथ, कोिाकग सारखी हशल्पाहंकत मंहदरे उभारुन मािसाने सूयगदेवािी आराधना केली आहे. 

 
सूयगदेवाला मराठी लोकसंस्कृतीने कसे स्वीकारले. आमच्या मराठमोळ्या हस्त्रयानंी त्याला कसे 

पाहहले, अन भवले. उपासना केली. पूजा बाधंली आहि त्याकडे काय मार्िे माहर्तले, हे पाहण्यासारखे 
आहे. 

 
पहहला कोंबडा आरवायला की भल्या पहाटे उठण्यािी हस्त्रयानंा सवय होती. जात्यावर अडशरेीभर 

दळि दळाव े लारे्. िंाडलोट करुन, सडासंमाजगन करुन आंघोळ अष्टयान केल्यावर सूयगदेवािे दशगन 
घडायिे. लोकधाटीत द. र्. र्ोडसे म्हितात“ग्रामीि र्ृहिीिा सूयग हा हवशषे आवडीिा देव (आहे). 
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साहाहजक आहे. दळिािी वळे पहाटेिी. र्ृहिीला सूयगदशगनािा अन भव रोजिा. उर्वत्या सूयाच्या 
रंर्ारूपािा उजाळा हतच्या प्रत्येही अन भवाला येिारा. ग्रामीि स्त्रीिी सूयगहवषयक जाि, प्रहतमा, भाव आहि 
श्रद्धा पाहहली की, हतने हतच्या भावहवश्वातील सूयग कल्पनेला रंर्ारूपािी हकती हवहवध पहरमािे हदली 
आहेत यािी कल्पना येते. उर्वला नारायि । लाल शेंदरािी प टी या शब्दात ती रंर्िटा नेमकेपिाने 
हटपते. मराठी काव्यात अरूिोदयािी खूप विगने िंालीत पि शेंदरािी प डी कोिी उलर्डली नाही.” 
 

उगवला नारायि । पाताळ फोडूयीनी ॥ 
उभी दारात । िात मी जोडूयीनी ॥ 
उगवला नारायि । उगवताना तान्िं बाळ ॥ 
णशरी सोन्याचं जावळ ॥ 
उगवला नारायि । उगवताना देखईला ॥ 
रत्न राजाच्या टोपीयीला ॥ 

 
खेड्यातली घरे बह धा पूवेकडे वा उत्तरेकडे तोंड करुन असतात. सूयोदयाच्या वळेी दारात आले 

की सूयगदशगन होते. लालब ंद र्ोळा पाताळ फोडून वर येतो आहे असे मनोहर दृ्य हदसते. त्यािी हकरिे 
फाकतात. स्त्रीस लभ अन भवातून ती उर्विाऱ्या सूयाला तान्ह्या बाळािी उपमा देते. ताबंसू जावळ 
असलेला हतिा बाळ. सोनेरी हकरिािा उर्वता सूयग हतला जावळ असलेल्या म लासारखा हदसतो. 

 
उर्विारा सूयग रोज नवा हदसतो. तो पाहिे हा एक हदव्य सौंदयान भव असतो. ताबंडा रत्नजडीत 

अलंकार ल्यालेला सूयगदेव पाहून हतिे अंतुःकरि भाहवकतेने भरुन येते. हात भाहवकतेने जोडले जातात. 
मर् ती कृती उक्तीने सूयगदेवािी पूजा बाधंते. 
 

उगवला नारायि । आिेव नारीच्या आळी गेला ॥ 
णगरजा माझ्या बाईनं । िळदी कंुकवानं लाल केला ॥ 
उगवला नारायि । उगवताना पाणिला ॥ 
िळदीवर कंुकू ॥ बेल वटीचा वाणिला ॥ 
उगवला नारायि ॥ आधी उगव माझ्या दारी ॥ 
दिी भाताची कर न्यािरी । मग णप्रतीम धंुड सारी ॥ 

 
हतने उर्वत्या सूयाला हळदीक ं कू बेल वाहहला. नेवैद्य दाखहवला. आपल्या बाळाला सारं्ाव ेतसे ती 

सूयगदेवाला सारं्ते. दहहभातािी न्याहरी कर आहि मर् हप्रतीम ध ंड. डोकीवर पदर घेऊन हतने दोन्ही हात 
जोडून भच्क्तभावाने दशगन घेतले. अशी पूजा करुन प्रदहक्षिा घातल्या. 

 
या हतच्या हनत्याच्या पूजेने सूयगनारायि प्रसन्न िंाला. हतने मार्िे माहर्तले. 

 
उगवला नारायि । णपवळ्या झाल्या कभती ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाला । आवुक मागाय उभी िुती ॥ 
उगवला नारायि । तुला मागिं कािी नािी ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाला । आवुक दुनयेचा घाल लयी ॥ 
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उगवला नारायि । लाल शेंदराची पुटी ॥ 
माझ्या नेिंत्या राघुबाला । आवुक मागती वाडणदडी ॥ 
उगवला नारायि । उगवताना ऊन पडं ॥ 
सासरी मािेरी । आवुक मागती दोन्िीकडं ॥ 
उगवला नारायि । तुला मागिं माझं एक ॥ 
जन्मा जाऊ दे मायबाप । राघु णदल्यालं सुखी राख ॥ 

 
स्त्रीने संपूिग आय ष्ट्य सासर – माहेरच्या मािसाला समर्मपत केले होते. त्याम ळे ती स्वतुःसाठी 

काहीही मार्त नाही. सासर – माहेरच्या मािसाला दीघग आय ष्ट्य व आरोग्य मार्त आहे. मराठी हस्त्रयािंी 
मनोकामना सूयगदेव पूिग करो, हीि प्राथगना. 
 

❒ ❒ ❒ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

सकाळच्या पाऱ्यामंदी 
 

सकाळिा प्रहर म्हिजे रामप्रहर. राम महनमानसी रुजहवण्यािा काळ. योर्ी, म नी, साधक सकाळी 
परमेश्वरािी आराधना करतात. सामान्य संसारी लोकही सकाळी देवपूजा करतात. 

 
सकाळिी वळे सवगि दृष्टीने िारं्ली असते. रात्रीच्या अंधारािे साम्राज्य संपून प्रकाशािी पहाट होत 

असते. हवा स्वच्ि, हनमगळ आहि थंड असते. िरािरसृष्टी नव्या तेजाने न्हाऊन हनघते. वातावरिात 
प्रसन्नता आहि उत्साह असतो. हफरण्यापासून दळण्यापयंत आहि साधनेपासून अभ्यासापयंत कोितेही 
काम करायला सकाळिी वळे िारं्ली असते. 

 
भारतीय लोकससं्कृतीही प्रकाशािी, तेजािी आहि अग्नीिी पूजक आहे. साध्या वाढहदवसाला 

हनराजंन लावनू ओवाळण्यािी आपली पद्धत आहे, मेिबत्या हविंवनू अंधार करण्यािी नव्हे. त्याम ळे 
प्रकाशाने िरािर सृष्टीला उजळून टाकिाऱ्या ‘उर्वत्या नारायिा’ िे कौत क लोकर्ीतातून हदसते. मात्र 
मावळत्या सूयाच्या सौंदयािे विगन फारसे आढळत नाही. सूयास्तािी हनसर्गशोभा लोकमानसाला 
जािवली नसेल असे नाही पि अंधाराकडे नेिाऱ्या मनाला हखन्नता, ह रहूर, एकाकीपि वाटिारी 
संध्याकाळिी वळे लोकसंस्कृतीने म क्तकंठाने र्ौरवली नाही इतकेि. 

 
मराठी हस्त्रयािंी हदनिया भल्यापहाटेपासून स रु होते. उन्हे अंर्ावर येईपयंत पहाटेच्या 

साखरिंोपेिे स ख घेण्यािे भाग्य फारि थोड्या हस्त्रयानंा लाभते. खेड्यातल्या हस्त्रयानंा तर नाहीि. पूवी 
भल्या पहाटे थाबंनू बारं् देिाऱ्या कोंबड्याच्या आवाजाने हस्त्रयानंा जार् येई. एखाद्या ज न्या मंहदराच्या 
र्ावात पहाटेच्या सनई िौघड्याच्या मंजूळ स रानंी र्ाव जार्वले जाई. सास रवाशीिीला हा कोंबडा 
वैऱ्यासारखा वाटे. पि आळस करुन िालत नसे. ‘येपाऱ्याला याप आहि हभकाऱ्याला िंॉप’ अशी म्हिि 
आहे. 
 

कामाचा कंटाळा । तुला णभकाऱ्याचे पोरी ॥ 
कामाचा सराव । माझ्या देसायाच्या घरी ॥ 

 
पूवीच्या काळी हस्त्रयानंा पहाटे जात्यावर दळाव ेलारे्. सर्ळं घर आहि जर् साखर िंोपेत असताना 

त्या जात्यावर दळिाला बसत. दळिािे काम तसे अवघड आहि कष्टािे. हे श्रम हलके करण्यासाठी मर् 
त्या ओव्या र्ात. देवाधमाच्या ऐकलेल्या र्ोष्टी व ससंारातील स खद ुःखाच्या अन भवाला त्या शब्दबद्ध करीत. 
जात्याच्या ख ंयाला शब्दपालवी फ टे. दर्डाच्या पाळ्या स राच्या बरसातीने न्हाऊन हनघत. हफरिारा हात 
आहि र्ािारा र्ळा यािंी एक लयसाधली जाई. प्रत्येक स्त्री र्ानर्ंर्ा होती. बहहिाबाई िौधरीनी 
म्हटल्याप्रमािे 
 

अरे अरे घरोट! तुझ्यातून पडे णपठी ॥ 
तसं तसं माझं गािं । पोटातून येतं ओठी ॥ 

 
इतक्या सहजतेने स्वाभाहवकपिे आहि उत्स्फ तगपिे या ओव्या हनमाि होत. त्यावर स रािंा साज 

िढहवला जाई. र्ाण्याच्या नादात श्रम हलके होऊन मनावरिा ताि कमी होई. जात्यावरच्या ओव्या ह्या 
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अशा श्रमपहरहारासाठी, स्वातंस खाय हनमाि िंाल्या आहेत. त्याम ळे त्यात हनर्ममतीिा अहंकार नाही की 
इतरािें मनोरंजन कराव े म्हिून म द्दाम केलेला शब्दसौंदयािा साज नाही. कलावतं असल्यािे भानही या 
माता– भहर्नींना नाही. 

 
सकाळिी वळे कामािी. दळि िंालं की घर आहि अंर्ि िंाडून काढून त्यावर सडा टाकावा 

लारे्. 
 

णदवस उगवला । उगवताना झपाझपा ॥ 
साळू लोटती माळीसोपा ॥ 
सकाळच्या पारी । चल अगंि लोटू दोघी ॥ 
सूव्या पावना येईल णबगी ॥ 

 
असा माळीसोपा अंर्ि िंाडून िंाले की कट्टा िंाडते त ळशीिा । राम आला र् कैलासीिा 

॥त ळशीकटा िंाडून घेऊन पारूसा केस टाकला की मर् पािी तापवनू आंघोळ होई. प रुष मािसाला 
उठवाव ेलारे्. 
 

पिाटेच्या पाऱ्यामंदी । वासरु िंबरलं । 
राजेंदर रे बंधवा । उठ गवळ्या उजाडलं ॥ 

 
र्ोठ्यातल्या जनावरािें शिेघाि काढाव ेलार्ते. प्रसंर्ी ते कामही हस्त्रयानंाि कराव ेलार्ते. प रुष 

मंडळीना आंघोळीला पािी आहि कपडे काढून द्याव े लार्तात. विेीफिी करुन हळदीक ं कू लावनू ती 
देवपूजेला तयार िंाली की मर् सूयगदशगन व्हायिे. ‘उर्वला नारायि’ या लेखात मारे् आपि त्याच्या 
सौंदयािे, पूजेिे दशगन घेतलेि आहे. 

 
सकाळच्या वळेी दारातल्या त ळशीिी पूजा करिे हा मराठमोळ्या हस्त्रयांिा हनत्यंनेम होता. 

‘सकाळच्या पारी । राम म्हित उठाव ं। मर् त ळशीला भेटावं’ अशी समजूत असल्याने त ळशीिी पूजा करीत. 
 

पणिली माझी ओवी । पणिला माझा नेम ॥ 
तुळशी खाली राम । पोथी वाची ॥ 
सकाळच्या पाऱ्यामंदी । तोंड बघावं गायीचं । 
दारी तुळशीबाईचं ॥ 
सकाळच्या पारी । आधी रामाचं नाव घ्यावं ॥ 
मग कचतल्या कामा जावं । 
राम या म्ििू राम । राम अमृताचा पेला ॥ 
रामाचं नाम घेता । णदसं आनंदात गेला ॥ 

 
त ळशीला हळदक ं कू वाहहलं. अर्रबत्ती लावली. ताबं्याभर पािी घातलं, मनोभाव ेनमस्कार केला 

की देवाकडे मार्िं मार्ते. 
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सकाळच्या पारी ॥ राम राम माझ्या मुखी 
दैवा भगवाना नारायिा । सवी राखावी सुखी ॥ 

 
सकाळी देवािं नाव घेतलं. पूजाअिा केली की मन प्रसंन्न होते. हदवस आनंदात जातो. 
 
पूजाअिा िंाली तरी सकाळच्या कामािी र्डबंड असतेि. धारा काढिे, िहापािी करिे, पािी 

भरिे, बाळाला न्हाऊमाखू घालिे, स्वयंपाकपािी करिे, ध िे ध िे. अशी अनेक कामे हस्त्रयानंा करावी 
लार्तात. 

 
सकाळिी उन्हं िढत जातात. 

 
सकाळच्या पाऱ्यामंदी । पसरलं णपवळं ऊन ॥ 
बाई िासलं णिरव रान । 
सकाळच्या पारी । उन पडतं ताजं ताजं ॥ 
दुपारी त्याचा ढोल वाजं ॥ 

 
असं घरातलं कामधाम आवरुन हस्त्रयानंा शतेावर कामाला जाव ेलार्ते. 

 
णदवस उगवला । आला उगवून कोसभर ॥ 
चला जाऊ शेतावर ॥ 

 
❒ ❒ ❒ 
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नदवस मावळला 
 

संध्याकाळिी वळे मोठी वैहशष्ट्यपूिग असते. द पारी आर् ओकिारा सूयग नारायि साचं्यापारापासून 
सौम्य होत जातो. दरक्षिी त्यािे सौंदयग बदलत असते. हक्षहतजाला स्पशग करण्यापूवी तो लाल 
र्ोळ्यासारखा हदसतो. ‘हदवस मावळला । मावळूनी िंाला लाल’ अशी त्यािी अवस्था होते. 

 
आता प्रकाशािा अस्त होऊन अंधारािे साम्राज्य स रु होिार असते. हदवस तर मावळला आहे पि 

रात्र तर िंालेली नाही; अशा संहधप्रकाशाच्या काळाला संध्याकाळ म्हितात. संध्याकाळच्या कातरवळेी 
वातावरिात एक-स्तब्धता, जडता, एकाकीपि भरुन राहहलेले असते. अशी वळेी मनाला एक प्रकारिे 
औदाहसन्य जािवते. एक अस्वस्थ करिारी ह रहूर लार्नू राहाते. कवी आहि लेखकानंी संध्याकाळिी ही 
जािीव शब्दबद्ध करण्यािा प्रयत्न केला आहे. र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळानंी ‘हबन िेहऱ्यािी संध्याकाळ’ सखा 
कलालानंी ‘साजं’ अशा कथा हलहहल्या आहेत. कहववयग गे्रसनी संध्याकाळच्या कहवतेत एकाकी, द ुःखद, 
र्ूढ जाहिवलेा काव्यबद्ध करण्यािा प्रयत्न केला आहे. संध्याकाळच्या मनोवस्थेहवषयी ते हलहहतात – 
 

णक्षणतज जसे णदसते, तशी म्ििावी गािी 
देिावरची त्वचा आंधळी, णछलून घ्यावी कोिी 
गाय जसे िाबंरते. तसेच व्याकुळ व्िावे 
बुडता बुडता साजंप्रवािी अलगद भरुन यावे. 

 
कवी आहि लेखकानंी सूक्ष्मतेने विगन केलेली संध्याकाळ आमच्या खेड्यातल्या मराठमोळ्या 

हस्त्रयानंा कशी जािवली, भावली आहि अन भवली हे पाहण्यासारखे आहे. हस्त्रयानंी काम करता करताि 
जीवन पाहहले, अन भवले आहि र्ायले आहे. एखाद्या सम द्रहकनारी झकवा महाबळेश्वरसारख्या हठकािी 
जाऊन त्यानंी सूयास्तािी शोभा पाहहलेली नाही. ज्या ससंारात, शतेात आहि र्ावात ती पाय रोवनू जर्त 
आहे हतथूनि हतने मावळता सूयग पाहहला. 
 

णदवस मावळला । झाडाझुडपाच्या आडोशाला ॥ 
चंद्र णनघाला कडोशाला ॥ 
णतन्िी साजं झाली । नको णदव्याला णदवा लावू ॥ 
चंद्रसूयश दोघं भाऊ ॥ 

 
मािदेशासारख्या माळरानाच्या प्रदेशात हदवस िंाडािं डपाच्या आडोशालाि मावळिार. 

पौर्मिमेच्या स माराला हदवस मावळला की िदं्रोदय होतो. सूयग आहि िंद्रापासून आपिास प्रकाश हमळतो. 
िंद्रसूयग दोघे भाऊ असावते असे आमच्या खेडवळ हस्त्रयानंा वाटते. 

 
हनव्वळ सूयास्ताच्या सौंदयािी विगने लोकर्ीतात कमीि आढळतात. संध्याकाळच्या वळेच्या 

कामािी विगनि जास्त. कृतीसबंंधता हा लोकर्ीतािा प्रम ख हवशषे. दळिकाडंि करतानाि ओव्या 
म्हटल्या जातात. वण्यग हवषयािे सौंदयग आहि हातातलं काम एकाि ओवीत र् ंफलेले असते. नार्री परंपरेत 
कलाहनर्ममती करिारी मािसे काम करीत नाहीत आहि काम करिारी मािसं कला हनर्ममती करत नाहीत 
असे हदसते. पि लोकपरंपरेत काम आहि कलाहनर्ममती एकाि वळेी होत असते. र्ीत आहि हात एकाि 



 अनुक्रमणिका 
 

वळेी िालतात. दळि काडंिासारखे काम, हिंमा फ र्डी सारखे खेळ आहि जार्रि र्ोंधळासारखे हवधी या 
अन षंर्ाने लोकर्ीतािी हनर्ममती होत असते. त्याम ळे संध्याकाळ कामाच्या अन षंर्ानेि साकार होते. 

 
खेड्यातील संध्याकाळ. हदवसभर शतेामळ्यात काम करुन बाईमािसं घराकडे येतात. लेक रवाळी 

बाई असली तर ती आल्यावर म लाला पाजते. बाळाला भरवते. जळिकाटक्या जमवनू न्हायला पािी 
ठेवते. िार घार्री पािी भरुन बाळाला तेल माखून न्हाऊ घालते. हा हतिा संध्याकाळिा एक कायगिमि 
असतो. 

णदवस मावळला । यल फुलला वाळकाचा ॥ 
दारी गजर बालकाचा ॥ 
णदवस मावळला । मावळूनी झाला लाल ॥ 
णकती सागूं साळू तुला । तान्या बाळाला न्िाऊ घाल ॥ 

 
रारं्िारा बाळकृष्ट्ि म्हिजे संसाराच्या वलेीवरिे फळि. संध्याकाळी ते भ क्याज न िंोपीला येऊन 

रडायला लार्ते. दारी र्जर माडंते. पोक्त बायका आईला सारं्तात. अर्ोदर बाळाला न्हाऊ घाल. िंोपव 
आहि मर् इतर काम कर. यािवळेी र्ायीर् रं आपल्या र्ळ्यातील मजूंळ घंटानाद करीत र्ोठ्याकडे येत 
असतात. 
 

णदवस मावळला । णदवा लावावा संुदयरी ॥ 
गया आल्यात्या गावंदरी ॥ 
णदवस मावळला । गुराढोराचंा झाला यळ ॥ 
णकती सागूं बाळा तुला । वाट सोडून चेंडू खेळ ॥ 
णतन्िी साजं झाली । गायी बैलाच्या आधी आल्या ॥ 
मेंढ्या वाड्यात दिािल्या ॥ 
णदवस मावळला । णदवा लावावा तुळशीपाशी ॥ 
गवळी माझा बंधु । बाधंीतू गायी म्िैशी ॥ 

 
कृषी जीवनात, जनावरानंा अनन्यसाधारि महत्त्व असते. हदव ेलार्िीला र्ायीर् रे, शळे्यामेंढ्या 

रानातून र्ोठ्यात–वाड्यात येतात. अशा वळेी लहान म लानंा जपाव े लार्ते. र्ायी-म्हैशी दाविीला 
बाधंाव्या लार्तात. मर् वासरे सोडून धारापािी काढले जाते. 

 
एवढ्या वळेात कडूसं पडाय लार्ते. अधंार धरिीवर अवतरायला लार्तो. अशावळेी हदव ेलावाव े

लार्तात. पूवी खेड्यात लाईट नव्हती. बटन दाबलं की प्रकाश ही सोय अलीकडिी. पि पूवी दर्डािे, 
लोखंडी हदव े होते. त्याला तेल घालिे, वाती घालिे व हदव े लाविे या र्ोष्टी कराव्या लार्त. नंतर 
हिमण्या, स ंदऱ्या, कंदील आले. त्याच्या कािा प सिे, तेल घालिे, वाती नीट करिे या र्ोष्टी करुन हदव े
लावाव े लार्त. हा हनत्यािाि उद्योर् होता. पि एखाद्या संध्याकाळी बधूंजी आला तर ती संध्याकाळ 
सास रवाहशिीच्या जीवनात आनंदाने भरुन येई. 
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णदवस मावळला । झाडाझुडपाच्या झाल्या इटी ॥ 
भाऊ बणििीचं गाव गाठी ॥ 
णदवस मावळला । णदव्याला माझा िात ॥ 
बंधूजीला बोलयते । कारं पावण्या केली रात ॥ 
णतन्िी साजं झाली । णदवा लावावा जोडवाती ॥ 
गुज बोलत्यात आज्यानाती ॥ 
णदव्याला भरायन । मी का घालती आणिक ॥ 
बणििाई माझा बंधू ॥ आलं गुजाला माणिक ॥ 

 
कडूस पडायच्या आत हतिा हदव्याला हात जातो. अधंार पडायच्या आत हदवा लावावा लार्तो. 

पूवी र्रीबानंा काड्याच्या पेयाही हमळत नव्हत्या. मर् द सऱ्याच्या घरून हदव्याला हदवा लावनू पदराखाली 
िंाकून न्यावा लारे्. एका ओवीत एक माऊली म्हिते – िंद्र, सूयग दोघे भाऊ असल्याम ळे हतन्ही साजेंला 
हदव्याला हदवा लाव ू नये. भाऊराया आला तरी त्यािे स्वार्त होते. मर् स्वयपंाकपािी िंालं की, 
जेविखाि होतं. थोडा हनवातं वळे हमळतो. मर् आजी नातवाला र्ोष्ट सारं्ते. भाऊ बहहिीच्या घरी 
असल्याम ळे स खद खाच्या, जीवाभावािे, घरप्रपंिािे हहतर् ज होते. अशा वळेी हदव्याला भराि थोडं जादाि 
लार्ते. 

 
एरवी कामधंद्यात हतला फारशी फ रसत हमळत नाही. पि बैलर्ाडीतून माहेरी जाताना येताना 

हतला सूयास्त पाहायला, अन भवाला हमळतो. तोि हतच्या र्ाण्यािा हवषय होता. 
 

णदवस मावळला । असा लागला उताराला ॥ 
माझ्या बाधंवाच्या । णकती धरू मी धोतराला ॥ 
णदवस मावळला । मािेर गावीच्या मैलावरी ॥ 
िावशा माझा बंधू । टाकी चाबूक बैलावरी ॥ 

 
पूवी लहानपिी लग्न होत. नेिंत्या सास रवाहशिी भावाच्या धोतराला धरून लवकर माहेरी 

हनघण्यािा आग्रह धरीत. लवकर माहेरी जायला ती उत्स क असे. 
 
संध्याकाळच्या वळेी घरी लक्ष्मी येते अशी लोकमानसािी समजूत होती. त्याम ळे संध्याकाळी घरािे 

दार लावत नाहीत. म ळात खेड्यातली संस्कृती ही उघड्या दारािंी संस्कृती असते. शहरात फ्लॅटिी बंद 
दारािी संस्कृती असते. बले दाबून आपि आल्यािी जािीव द्यावी लार्ते मर् दार उघडते. पि खेड्यात 
घरात मािूस असले की दार सताड उघडेि असते. हवशतेुः संध्याकाळच्या वळेी लक्ष्मी घरला येते म्हिनू 
हदव ेलावतात व दार उघडेि ठेवतात. 
 

णदवस मावळला । पदर घेते मी माथ्यावरी ॥ 
आली लक्ष्मी जात्यावरी ॥ 
णतन्िी साजंा झाल्या । अशी साजंायी फुलयली ॥ 
दारी लक्ष्मी बोलयली ॥ 
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अशी जाते खेड्यातल्या हस्त्रयािंी संध्याकाळ. कामाधामात. रे्ल्या काही लेखातून स्त्रीजीवनािी 
हदनियाि र्ीतातून उलर्डून दाखवली आहे. 

 
❒ ❒ ❒ 
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पंचमीच्या सणाला नाग मी पुजीला 
 

नार्पिंमी हा सि हस्त्रयाचं्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वािा. नार्ोबाला पूजायिा. िंोक्यावर िं लायिा. 
म क्तपिे र्ायिा. र्ाण्याचं्या तालावर नािायिा, खेळायिा. वैशाखात लग्न िंालेल्या सास रवाशीिी 
नादंायला जायच्या आहि पिंमीला खेळायला यायच्या. या सिाला हस्त्रयानंा माहेरी यायिी भारी ओढ. 
 

सिामंदी सि । आली पंचीम खेळायची ॥ 
माझी ती मैनाबाई । वाट बघती मुराळ्याची ॥ 

 
पंिमीिा सि खेळायिा आहि लवकर लग्न िंालेल्या म लींिं वयही खेळायिं. मर् ती मोठ्या 

कळवळ्याने भाऊरायाला सारं्ते. 
 

सिामंदी सि । बारा सिाला नेऊ नका ॥ 
सावळ्या बंधुराया । पंचमीला ठेऊ नका ॥ 

 
भाऊ म राळी आला की मनैाबाई आठ-पंधरा हदवस अर्ोदरि पंिमीला माहेरी येते. र्ावातल्या 

सास रवाशीिीही माहेरी आलेल्या असतात. पोक्त बायकाही बाहेर पडतात. मर् खेळर्ीतानं पंिमी घ म ू
लार्ते. 

 
न कताि पाऊस पडून रे्लेला. धरती हहरवा शालू पहरधान करुन सजलेली. आभाळाने ऊन 

पावसािा खेळ माडंलेला. खरीपािी पीकं मार्ी लार्लेली. हशवारातल्या िारापाण्यानं र्ोधन समाधानी 
असताना लोकमानसाला थोडी उसंत हमळाली की नार्पंिमीिा सि येतो. र्ल्लीर्ल्ली अन् र्ावनर्ाव 
बायका म लींच्या हसण्या हखदळण्यानं, नािर्ाण्यानं ध ंद होऊन जातं. 

 
बघता बघता िंाडािंाडावर िंोके िढायला लार्तात. पतंर् उडायला लार्तात. िि 

करकरायला लार्तात. उंि िंोक्याच्या लयीनं पोटात र्ार हशरहशरी भरून जाते. साचं्याला पोरी खेळायला 
जमतात. ‘आपि दोघी मतैरिी अट्टीच्या...अट्टीच्या, साड्या नेसू पट्टीच्या पट्टीच्या’ असं म्हित पोरींिे 
िपळ देह र्ोलाकार फेर धरतात. पाय जहमनीवर भोवरे होतात. ‘एका हातािी फ र्डी, मामा घेत्यात 
ल र्डी’ म्हिंत फ र्डी दोन्ही हातािी होते. ‘हकस् बाय हकस्’ करत घसरफ र्डी ताल धरते. ‘नाि र् घ मा 
कशी मी नाि’ू म्हित पोरी नािायला लार्तात. पोरीि ंबघून थोरी नािर्ाण्यात सामील होतात. िंीम्मा 
र्ीते सूर पकडतात आहि सार पटारं्ि पायाच्या तालावर र्ीताचं्या स रावर जार्वलं जातं. देहभान हरपून 
पोरीबाळी खेळात रममाि होतात. आनंदानं बेहोश होतात. हे सारं पाहून पोरं हळह ळतात. मर् ती 
आयापायािा डाव माडंतात. आकाड-श्राविातल्या वाऱ्यावर पतंर् उडवतात. काहीि जमलं नाही तर 
पोरींच्या खेळात ल डब डतात. बघता बघता पंिीम येते. श्रावि ित थीला भावािा उपवास. 
 

एकादस पारिं । बिीि करते भावाचं ॥ 
नागोबा देवाचं । काय िोईल जीवाचं ॥ 
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काही हस्त्रया लाह्या-फ टािे असे भाजके पदाथग खाऊन भावािा उपवास करतात. नार् पंिमी 
हदवशी न्हाऊन ध ऊन सडासारवि होतं. समोरिी भींत शाडूने सारवनू त्यावर रंर्ाने व हळदी-क ं कवाने 
फड्यािा नार्ोबा काढतात. रारं्ोळी काढिारे हात नार्ोबाही स ंदर रेखतात. काजळाच्या काळ्या आहि 
ि न्याच्या पाढंऱ्या हटपक्यानंी सजवतात. शहरात रक्तिदंनी पाटावर नार्ािी आकृती काढतात. मातीिा 
फडी असलेला नार् काढून पूजा माडंतात. त्याला हळदीक ं कू फ ले वाहतात. पोवते घालतात. 
द धालाह्यािा नैवदे्य दाखहवतात. पंिमी हदवशी शतेात नारं्र धरत नाहीत. घरात हिरिं, वाटि,ं क टि,ं 
बंद. त्यानं नार्फिी द खावते अशी समजूत आहे. डाळ हशजवनू त्यात र्ूळ घालून उकडीिे कानोले 
करतात. त्यािाि या सिाला मान असतो. 
 

पंचीमी णदसी । नाग काढीला कभतीशी ॥ 
बिीि भावाची उपासी ॥ 
पंचमी णदसी । नागोबा पोवतं ॥ 
सोड कुिब्या आऊत ॥ 
पंचमीच्या सिाला । नागाला दुधलाया ॥ 
आऊख मागुया भाऊराया ॥ 

 
द पारी बायकाम ली वारूळाला जाऊन नार्ोबाला पूजतात. जाताना र्ािं म्हितात. 
 

चल ग सये वारूळाला....वारूळाला, 
नागोबाला पूजायला....पूजायला. 
िळदीकंुकू वािायला....ताज्या लाया वेचायला ॥ 
ककवा चला सयानू नागोबाला जाऊ । 
पोवतं घालून नाग पािू । 
चला सयानू वारूळाला जाऊ ॥ 
िळदीकंुकू वािून नाग पािू ॥ 

 
वारुळाच्या हठकािी नार्ािी पूजा बाधंण्यातील आहदबधं असा. वारूळ हे भदेूवतेिे प्रतीक. नार् हा 

पौरुषािा प्रतीक. स जनाशी त्यािा संबधं. म्हिनू तो स्त्रीला पूजायला लावतात. एका अथाने ही पौरुषािी, 
स जनािी, स फलीकरिािीि पूजा असते. नार्राज हा स्त्रीिा भाऊ झकवा पती या प रुषत्वाि प्रतीक 
म्हिूनि लोकसंस्कृतीत पूजला जातो. 

 
भारतीय संस्कृतीत फार प्रािीन काळापासून सवगत्र नार्पूजा होत आली आहे. आहदम काळातील 

मािूस काही प्राण्याचं्या शक्तीब ध्दीने हदपून रे्ला. त्याच्या भीतीने घाबरुन रे्ला. नार्सपग हा असाि 
सरपटिारा प्रािी. हहरव्या हपवळ्या सतेज कातंीिा. कात टाकून प न्हा तरुि होिारा, नार्मोडी सळसळत 
जािारा, फ त्कार करुन फडी काढिारा. हवषारी दातािा. लवलवत्या दोन हजभािा. डूख धरिारा, दंश 
करुन वा हवळखा घालून मािसाला घायाळ करिारा, त्याम ळे आहदमानवाने हभऊन त्याने त्रास देऊ नये 
म्हिून त्यािी पूजा स रू केली. मोहोंजोदडोतील उत्खननातही नार् प्रतीमा सापडल्या आहेत. वदेात व 
पौराहिक ग्रथातं सापािंी संरक्षक व हवघातक अशा दोन्ही प्रकारिी विगने येतात. नार्राज अनेक देवताचं्या 
साहन्नध्यानेही पूजनीय ठरला आहे. हशवशकंरानंी त्याला र्ळ्यात भषूिासारंखा वार्हवला आहे. हवष्ट्ि ू
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भर्वान शषे शय्येवर पह डले आहेत. भर्वान ब ध्दावर त्याने फण्यािे कृपाित्र धरले आहे. जैनाचं्या 
पाश्वगनाथ-र्ोमटेश्वराचं्या ंअरं्ावर तो हवराजमान िंाला आहे. श्रीकृष्ट्िाने कालीया मदगन केले एवढेि नव्हे 
तर सारी पृथ्वी शषेाच्या हशरावर तरली आहे अशी समजूत आहे. अनेक मंहदरात त्याच्या मूती आहेत. असा 
साप लोकसंस्कृतीत भारतभर पूजनीय ठरला आहे. नार्वशंािे लोक व र्ाव ेआजही आहेत. 

 
लोकजीवनात साप शतेकऱ्यािा हमत्र. उंदरािा नाश करून धान्यािे रक्षि करिारा पि 

त्याच्याहवषयी र्ैरसमज ती फार. तो डाव धरतो. म्हैशीच्या पायाला हवळखा घालून दूध हपतो. म्हैशीिी 
नाहर्िीशी दृष्टादृष्ट िंाल्यावर ती मरते. तो भहूमर्त धनािे रक्षि करतो. मृत पूवगज सपगरूपाने येऊन आपले 
रक्षि करातात. र्रोदर हस्त्रयानंी झकवा त्याचं्या पतीने मारला असता वधं्यत्व येते. नार्ाला पूजले असता 
भवबंध त टतो. त्याला दूध पाजले असता ब ध्दी श ध्द होते. अशा श्रध्दाही लोकजीवनात आढळतात. अशा 
नार्राजािी पूजा वारूळावर केली जाते. 
 

नाग भाऊराया । तुला वािाते दुधलाया ॥ 
दशशनाला येती । गावच्या आयाबाया ॥ 
पंचमीच्या सिाला । नाग मी पूजीला ॥ 
मुराळी यावा मला । पाठी भाऊ माणगतला ॥ 

 
भाऊ नसलेली बहीि नार्ोबाला प जून भाऊ मार्ते. नार्पंिमीला सापर्ारूडी घरोघर नार्साप 

घेऊन हफरतात. हस्त्रया त्याला दूध-लाह्या वाहून दशगन घेतात. र्ारूड्याला दान देतात. 
 
नार्पिंमीच्या हदवशी संध्याकाळी र्ावातल्या बायका जमून फेरािी र्ािी म्हितात. 
 
कोष्ट्यािी रूच्क्मिी आहि सावतािी द्रौपदा र्ािी म्हिण्यात पटाईत. त्या प ढे म्हितात बाकीच्या 

मारे्. बाळाई, भारजा, िंद्रावळ-यािंी कथार्ीते र्ायली जातात. बाळाईला पंिीमीला आिून सासरी परत 
पोहिहवतानंा स बाना बधूं हतिा खून करतो. वारूळाला पूजायला रे्ल्यावर सारजािा हार त टून पडतो. 
शोधून मोती विेताना हतला रात्र होते. संशय घेऊन सासर माहेरिे हतला क िीही थारा देत नाहीत. मर् ती 
अंजान डोहात उडी घेऊन आत्महत्या करते. िंद्रावळ मेव्हण्याच्या वासनेिी हशकार होते आहि जीवनातून 
उठते. साप डसल्याच्या प्रतीकातून ही कथा अहभव्यक्त होते. ही र्ािी र्द्य असली तरी त्यातली 
कथात्मकता, र्तीशीलता, शोकात्मता व लोकाहभव्यक्ती मोठी वैहशष्ट्यपूिग असते. 

 
फेरािी र्ािी बह धा पाटलाचं्या वाड्यासमोर होतात. 

 
पाटलाच्या वाड्या गेली िुती बया ॥ 
नाचून नाचून दमल्या सया ॥ 
िळदीकंुकवाचं बॉट अजून न्िाया ॥ 

 
अशी तिार करुन र्ाण्यातून पाटलाच्या घरिे वाभाडे काढले जातात. हवनोद रसात न्हाऊन 

हनघालेले हे र्ीत पोट धरुन हसायला लावते. हळदीक ं कू अन् िहापान िंाल्यावर प ढंि र्ािं रंर् भरतं. 
आज नार्पिंमीिे भावहवश्व एखाद्या हवरलेल्या वस्त्रासारखे कळाहीन िंाले आहे. क िी खेळत नाही अन् 
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र्ात नाही. बायका तर र्ािी पार हवसरुन रे्ल्या. हकती मोठं भावहवश्व आपि र्मावनू बसलो. आता उरली 
आहे संस्कृतीहीन पातळीवरील वारुळ आहि नार्ािी पश पातळीवरील पूजा. 
 

❒ ❒ ❒ 
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ये गं ये गं गवराबाई 
 

शक्तीपूजेिी समातंर परंपरा लोकमानसात हदसते, भाद्रपद हा स फलीकरिािा महहना. स्त्रीत्वािी, 
शक्तीिी, मातृदेवतेिी पूजा होिे स्वाभाहवकि आहे. र्ौरी हे पावगतीिे एक नाव. पवगतािी कन्या ती पावगती. 
हशवािी पत्नी. र्िोबािी आई. म ळात भारतीय मािसासारखी काळी सावळी. शकंराने ‘काळी’ म्हिून हतिी 
थट्टा केल्यावर हतने प्राथगना करुन र्ौरविग प्राप्त करुन घेतला म्हिून र्ौरी. ग्रामीि बोलीत र्वर. 
महाराष्ट्रात तीन-िार प्रकारच्या र्ौरी पूजा होतात. िैत्र र्ौर, श्राविातील मंर्ळार्ौर, हहरताहलका, 
र्िोबा-र्वरी झकवा ज्येष्ठा र्ौर. िैत्रश क्ल तृतीयेपासून वैशाख श क्ल तृतीयपयंत महहनाभर काही हठकािी 
र्ौरीिी आरास, पूजाहवधी, स वाशीनीना हळदीक ं कू, ओटीभरि, र्ीत र्ायन केलं जाते. ती िैत्रर्ौर. 

 
अहभजन समाजात श्रावि महहन्याच्या प्रत्येक मंर्ळवारी र्ौरीपूजा केली जाते. मंर्ळवारिी म्हिून 

हतला मंर्ळार्ौर म्हितात. हववाहानंतर फक्त पाि वष े हस्त्रयानंी मंर्ळार्ौर करावी असा संकेत आहे. 
यावळेी पूजाअिा, उपवास खेळर्ािी मोठ्या प्रमाििावर होतात. 

 
हहरताहलका हे क माहरकािें व्रत आहे. शकंरासारखा पती हमळावा म्हिनू पावगतीने तपश्चया केली, 

त्यािे अन करि म्हिून क माहरका हे व्रत करतात. 
 
ग्रामीि लोकपरंपरेत सवाहधक लोकहप्रय आहे ती र्िोबा-र्वरी, भाद्रपद महहन्याच्या श क्लपक्षात 

अष्टमीस अन राधा नक्षत्रावर र्ौरीिे आर्मन होते. नवमीस जेष्ट नक्षत्रावर पूजा म्हिनू हतला जेष्ठ र्ौरीही 
म्हितात. 

 
लोकपंरपरेत र्िेश उत्सवाला अलीकडे महत्त्व प्राप्त िंाले आहे पि म ळात तो र्ौरीिाि उत्सव 

होता. यासंबधंीिी एक कथा अशी-कोलासूर दैत्याने आकातं माडंला होता. देव हस्त्रयानंाही तो त्रास देऊ 
लार्ला. देव हस्त्रयानंी स्वतुःच्या व सौभाग्याच्या रक्षिासाठी महालक्ष्मीिी प्राथगना केली. महालक्ष्मीने 
कोलासूरािा वध करुन लोकानंा भयम क्त केले. त्यािी कृतज्ञता म्हिून हा उत्सव. 

 
कोकिात र्ौरीिा उत्सव मोठा असतो. र्ौरी र्िपतीतील र्ौरी या सासं्कृहतक संहितािा मनोज्ञ 

हमलाफ आहे. र्ौरीला लक्ष्मीिे, समृध्दीिे प्रतीक मानले जाते. कृहषसंस्कृतीत भमूीिे प्रतीक म्हिजे र्ौरी. 
बळीराजाच्या मारे् उरलेल्या राण्यािें अच्स्तत्व र्ौरीच्या रुपाने पूजले जाते. ती शकंरािी पत्नी आहि 
र्िेशािी माता पावगतीदेवीही आहेि. हतिे आर्मन संध्याकाळी होते. हळदी क ं कवाच्या पावलानी हतिे 
आर्मन हसध्द करतात. पहहल्या हदवशी भाजीभाकरीिा नैवद्य असतो. र्ौरीपूजनातून सौभाग्य आहि 
मातृत्वािा आदर प्रकट होतो.आपल्याकडे प्रहतहष्ठत घरातून मातीिी पाि नवीन मडकी आिनू एकात धान्य 
व इतरात पाि खोबऱ्याच्या वाया, पाि खारका, हपवळा दोरा घालून उतरंडी रितात. वर मातीिा स ंदर 
म खवटा बसवनू उंिी वसे्त्र दाहर्ने घालून मोठी आरास करतात. र्ौरी पाहायला हस्त्रया व म ली येतात. 
पूजाअिा, हळदीक ं कू होते. खेळ नािर्ािी होतात. 
 

ये गं, ये गं गवराबाई 
अगंिी तापीत दूध 
दूधा णपवळी साई 
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लेकी गवरा बाई 
एवढं जेवून जाई 
आता काय जेवते बाई शंकर आला 
जोडवी ल्यायला उशीर झाला 

हेि र्ािे दाहर्न्यािी नाव ेबदलून िालू राहते. मंर्ळार्ौरीिी र्ािीही अशीि असतात. 
लवकर धाव रे श्राविा 
शंकर आमुचा जावाई 
आल्याड शंकर धोतर धुतोय 
पल्याड गौराई न्िाय ग 
दोन्िी डेर रंणगवलं 
डाकळबाची शाई गं 

 
लोकमानस बाळकृष्ट्िाच्या हठकािी स्वतुःच्या बाळराजास पाहते. तसेि र्ौराईच्या हठकािी 

स्वतुःच्या लेकीबाळीला पाहते. घरिी र्हरबी असली तरी हस्त्रयानंा दाहर्न्यािी हौस भारी मर् र्ौराईच्या 
र्ाण्यातून त्यािा आहवष्ट्कार होतो. 
 

अठारी शाय पठारी शाय 
तुमची गवराई करती काय 
आमुची गवराई दाणगने घडणवते 
गवराई मागते बाजूबंदाचा तोड 
झकवा हे र्ािं पाहा 
णिरव्या रानाचं णपवळं ढस 
गवराई तुमचं मािेर कसं 
मािेर नव्िं ती सोनारवाडा 
गौराईच्या साखळ्या झाल्या का न्िाय. 

 
अशा प्रकारे र्ौराईच्या र्ाण्यात दार्दाहर्ने व फळबार्ािे उल्लखे फार आढळतात. र्ौराईच्या 

मडक्यातील हपवळा दोरा र्ाठी बाधूंन र्ळ्यात घालतात. श भहदनी शतेात प रतात. हवसजगनानंतर नदीिी 
वाळू घरात टाकल्याने लक्ष्मी राहते, अशी समजूत आहे. याहवषयी एका दहरद्री जोडप्याला र्ौराई साजरी 
करायला म्हातारीच्या रुपाने महालक्ष्मीने येऊन धनधान्य व र्ोधन हदले अशी कथा लोकहप्रय आहे. लोक 
परंपरेतील हस्त्रयाचं्या मनोरंजनािे, आनंदािे हे भावहवश्व आपि जपायला हव.े 
 

❒ ❒ ❒ 
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कृष्णाचा झाला जन्म 
 

आपि जयंत्या साजऱ्या करतो. हशवजयंती, डॉ. आंबेडकर जयतंी झकवा म. र्ाधंी जयंती. प्रहतमा 
झकवा प तळ्यािंी स्थापना, पूजा, हारअपगि, हमरविूक, एखादे व्याख्यान अशी जयतंी साजरी करण्यािी 
सवगसाधारि पध्दत आहे. लोकमानसही जयंत्या साजऱ्या करते पि ते त्याचं्या पारंपहरक पध्दतीने. 
कृष्ट्िजन्माष्टमी व रामनवमी ह्या य र्प रुषाचं्या जयंत्याि होत. तो जयंतीिा सोहळाि असतो. 

 
श्रावि वद्य अष्टमीस कंसाच्या बंदीशाळेत श्रीकृष्ट्िािा जन्म िंाला म्हिनू ही कृष्ट्िजन्मअष्टमी. 

वैष्ट्िवभक्तािंा हा सि उत्तरेत मोठ्याप्रमािात साजरा केला जातो. आपल्याकडेही र्ोक ळअष्टमीिा 
उपवास केला जातो. रात्री बारा वाजता पाळिा सजवनू, पाळिा म्हिून, फ ले टाकून जन्मािा सोहळा 
साजरा केला जातो. नवमीस पालखी-झदडी हनघते. काल्यािे कीतगन होते. प्रसाद वाटला जातो. र्ोक ळात 
र्ाई िारताना सवरं्ड्याचं्या हशदोऱ्या एकत्र करुन त्यािा काला केला व सवासह भक्षि केला म्हिून हा 
र्ोपाळकाला, नंतर िौका िौकात दहहहंडी होते. ‘र्ोझवदा आला रे आला, र्ोक ळात आनंद िंाला.’ राम 
आहि कृष्ट्ि हे आपल्या ससं्कृतीतील य र्प रुष त्याचं्या जीवनर्ाथेने कला आहि साहहत्य हनर्ममतीला 
शतकान शतके पे्ररिा हदली आहे. त म्हाला साहंर्तले तर आश्चयग वाटेल. संपूिग रामायि आहि महाभारत 
र्ीतातून म्हििाऱ्या हस्त्रया आजही आहेत. 

 
कृष्ट्िजन्मासबंंधी साहहत्यािे मूलधन मधील हे र्ीत पहा. 
 

कृष्िचा झाला जन्म । स्वरगी वाजे घंटा ॥ 
आनंद झाला मोठा । गोकुळात ॥ 
कृष्िाचा झाला जन्म । आनंदल्या नरनारी ॥ 
पािू गेल्या नंदाघरी । बाळ तान्िा ॥ 
केवढे पुण्य केले । यशोदा संुदरी ॥ 
परब्रह्म पायावरी । न्िािीयेलं ॥ 
कृष्िाचं तान्िेपिं । यशोदेच्या घरी । 
नंदािाती दोरी । पाळण्याची ॥ 
यशोदाबाई म्ििे । िणर माझा वरसाचा ॥ 
नाश केला गोरसाचा । गवळिीच्या ॥ 
यशोदाबाई म्ििे । िणर माझा ग लिान ॥ 
नका घेऊ गं आळ । तुम्िी गवळ्याच्या नारी । 
कृष्ि देवाच्या खादं्यावरी । घोंगडीची घडी ॥ 
पेंद्या सुदाम तुझे गडी । सावळ्या कृष्िनाथा ॥ 
पिाटेच्या प्रिरी । धेनू झोपी गेल्या ॥ 
मुरलीने जाग्या केल्या । सावळ्या कृष्िाने ॥ 
गोकुळीचा कृष्िदेव । पावा वाजणवतो येताजाता ॥ 
गवळ्याच्या लेकीसूना । दंग झाल्यात्या न्िाता धुता ॥ 
पिाटेच्या प्रिरी । नको जाऊ दुरी ॥ 
जवळ धेनू चारी । सावळा कृष्िनाथ ॥ 
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पाणरजातकाचे झाड । सत्यभामेच्या मंणदरी ॥ 
णनल पुष्प शेजेवरी । कृष्िाजीच्या ॥ 
सोळा सिस्त्रसंुदरी । सोळा सिस्त्र मिाल ॥ 
कोण्या मंणदरी रािाल । सावळ्या कृष्िनाथा ॥ 
रुसली रुक्तमि । बैसली तळ्याकाठी ॥ 
धणरली िनुवटी । सावळ्या कृष्िाजीनं ॥ 
माणरला कंसमामा । देवकी करे शोक ॥ 
कैसी णवरजली (नािीशी केली) सजिा । माझी णदवाळीची चोळी ॥ 
गाई िंबरती । वासराच्या माया ॥ 
सोडी णबरडे देवराया । प्रपंचाचे ॥ 

 
कंसाच्या बंदीखान्यात अंधाऱ्या रात्री िदं्र मव्हरायला लार्ला होता तेव्हा कृष्ट्िािा जन्म िंाला. 

कृष्ट्िाला घेऊन वास देव र्ोक ळाला येत असताना यम नानदीने द भरं्ून वाट करुन हदली. कृष्ट्िजन्माने 
र्ोक ळातल्या नरनारीला आनंद िंाला. त्या सावळ्या कृष्ट्िाला पाहायला नंदाघरी आल्या. यशोदामातेिे 
प ण्य मोठं हतने परब्ह्माला पायावर न्हाऊ घातले. अंर्ाखाद्यावर खेळहवले. नंदाने पाळण्यािी दोरी धरुन 
िंोके हदले. बघता बघता श्रीकृष्ट्ि रारं्ायला लार्ला. डोक्यावर जावळ त्यात खोवलेले स ंदर मोरपखं, 
कपाळी र्ंध, हातात झबदल्या, पायात वाळे असा रारं्तयेिारा सावळा बाळकृष्ट्ि सवांना मोहव ूलार्ला. 
वषगभरािा होताि र्वळिीच्या र्ोरसािा तो नाश करायला लार्ला. खोड्या वाढाया लार्ल्यावर 
र्वळिीनी यशोदेकडे तिारी केल्या. दहा बारा वषािा होताि हातात काठी, पाठीवर घोंर्डे घेऊन पेंद्या, 
स दामा बरोबर तो वृदंावनात र्ायी राखायला जाऊ लार्ला. आपल्या स रेल बासरीने त्याने र्ायी 
वासरापासून र्वळिीपयंत सवांना वडे लावले. सत्यभामा रुच्क्मिीशी लग्न िंाल्यावर त्याने हन वटीला 
धरून रूसवा काढला. प ढे त्यानंी आपल्या द ष्ट कंसमामािा वध केला. या सावळ्या परब्ह्माने प्रपिंपाशातून 
आपिास सोडवाव.े अशी अपेक्षा र्ीताच्या शवेटी व्यक्त केली आहे. 

 
लोकमानसाला र्ीता सारं्िारा तत्वज्ञ, राजकारि करिारा म त्सद्दी, बलाढ्य परािम करिारा 

वीर, पाडंवाला य ध्दात सारथ्य करिारा सखा या कृष्ट्िाच्या रूपापेक्षा बालकृष्ट्ििं रूपिं अहधक भावते. 
मािसािे दैवतीकरि आहि देवािे मान षीकरि करिे या र्ोष्टी परंपरेत सतत िाललेल्या असतात. हा 
लोकस्वभाव असतो. इथे परमेश्वरी अवतारापेक्षा कृष्ट्ि बाळ, संसारी प रूष रूपाति हदसतो. त्यातील ठळक 
घटनािे अधारे सारा जीवनपटि उभा राहतो. प्रसंर्ािे हित्रि असूनही र्ीत काव्यात्म पातळीवर जाते. 
हळ वार कौट ंहबक मादगवाने व स्त्री स लभ मनोवृतीिा सहज व स्वाभाहवक आहवष्ट्कार होतो. र्ािारी माऊली, 
कृष्ट्िरूपात आपला हवहवध रूपातला प त्रिं पाहाते. शवेटच्या ओवीत मात्र कृष्ट्िाला उंि पातळीवर नेऊन 
प्रापहंिक पाशातून म क्त करिारा म क्तीदाता बनहवले आहे. 

 
उद्या परवािा कृष्ट्िजन्मािा सोहळा आपि साजरा करूि पि ‘र्ोझवदा आला रे, आला ऽ’ म्हिून 

दहहहंडीतील आजच्या कृष्ट्ि सवरं्ड्यानंा प्रोत्साहन देऊ. 
 

❒ ❒ ❒ 
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सण आला पोळा 
 

पोळा हा बैलािंा सि. शतेकरी समाजात सवात लोकहप्रय. ज्यािंी बलै िारं्ली त्यािंी शतेी 
िारं्ली. र्ायी-बैलावर मािसापेक्षाही जास्त पे्रम करिारे शतेकरी मी पाहहले आहेत. शतेकरी वषगभर 
बैलाकडून नाना तऱ्हेिी कामे करुन घेतो. बैलाचं्या श्रमावर काळ्या आईत धनधान्य हपकवतो. त्यावर 
आपले पोट भरतो. घर, प्रपंि िालवतो, यािी जािीव शतेकऱ्याला असते. या ऋिातून काही अंशाने म क्त 
होण्यािा, बैलाबंद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यािा सि म्हिजे बैल पाळा. 

 
आपल्याकडे वरे्वरे्ळ्या भार्ात तीन प्रकारिे बेंदूर केले जातात. कनाटक सीमाभार्ात ज्येष्ठ 

पौर्मिमेला कारविी बेंदूर केला जातो. खरीपाच्या पेरण्या िंाल्यावर हवश्रातंी काळात हा सि असतो. काही 
भार्ात आषाढी पौहिमेला ‘आकाडी बेंदूर’ केला जातो. तर महाराष्ट्रात श्रावि अमावसस्येला ‘श्राविी 
पोळा’ साजरा केला जातो. 

 
पहहल्या हदवशी खादेंमळिी असते. सायंकाळी बलैाचं्या खांद्याला ह रम ज मळला जातो. बलैाला 

अंबोनी वा हखिडा खाऊ घालतात. द सरे हदवशी नदीत ओढ्यात बलैाला पोहिी घालतात. वाहत्या 
पाण्याच्या अभावाम ळे अलीकडे बैलं स्वच्ि ध तात आहि बैल सजवतात. 
 

सि माझा आला पोळा 
बैलकी पोरानं शृगारं केला. 

 
झशर्ाला रंर् लावनू बेर्ड हिकटवतात. नवीन दावन, नवीन पेंडी, बैलाचं्या र्ळ्यात कडे नव्या 

वसेिी, म्होरक्या घालतात. पाढंऱ्या बैलाच्या अंर्ावर रंर्ािे हठपके उठवतात. पायात वाळे, दोरे बाधंतात. 
िं ली, बाझशर्, िाळ घालून बैल सजवतात. झशर्ाला शेंब्या र्ोंडे लावतात. त्यावर क डब ळी घालतात. 
र्ायी-म्हैशीनाही ध ऊन सजवतात पि कमी. मोठे क िबी आपल्या सजवलेल्या बलैािंी र्ावातून वाजत 
र्ाजत हमरविूक काढतात. घरी आल्यावर आरती ओवाळून, नेवैद्य दाखवनू पूजा करतात. प रिपोळीिा 
नेवैद्य खाऊ घालतात. काही हठकािी एक शतेकरी घोंर्डे पाघंरुन खादं्यावर क ळवाच्या फासेला हतफनीिे 
नळे व िाडे अडकवनू प ढे हनघतो व द सरा शतेकरी दहा-बारा फ टावरुन हाताने पािी झशपत म्हितो. 
 

‘चौर चौर, चागंभलं! 
पाऊस आला चल भलं!’ 

 
अशी र्ोठ्याबाहेरच्या जनावराचं्या संपूिग दाविीला प्रदहक्षिा घालतात. नंतर बैलाला नैवदे्य 

दाखवनू ओली वैरि घालतात. 
 
आमच्या ‘नराळे’ र्ावात कारविी बेंदराला कर काढली जाते. एका मानाच्या शतेकऱ्यािी दोन 

सजवलेली बैलं वशेीत उभी करतात. एकािे नाव सजर् ऱ्या व द सऱ्यािे ज ंधळ्या असते.त्याचं्यासमोर 
केळीच्या सोपटािे आंब्यािी पाने खोवलेले तोरि धरतात. दोन-दोन तरूि िपळ शतेकरी ही बलेै 
पळहवतात. जो बलै जोरात पळून प ढे जाईल ते पीक त्यावषी िारं्ले येते, अशी समजूत आहे. 
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पोळ्याच्या हदवशी बैलानंा संपूिग झवश्रातंी देतात त्याहदवशी बैलाकडून काम करुन घेत नाहीत. 
पोळा साजरा करुन शतेकरी बैलाहवषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. हा सि साजरा केल्याने धनधान्यािी व 
र्ोधनािी समृध्दी होते अशी समजूत आहे. बेंदरािे द सऱ्या हदवशी संपूिग र्ाव हशकारीला जाते. घरी ‘कर’ 
तळतात. लाडू, करंज्या, कापण्या असे र्ोडधोड पदाथग करुन खातात. 

 
पोळ्यासंबधंी ओव्या हमळाल्या नाहीत पि वरे्वरे्ळ्या संदभातील र्ायी बलैानंा उदे्दशनू म्हटलेल्या 

ओव्या मोठ्या प्रमािावर हमळतात. 
 

णशवच्या शेतामंदी । कंुद्यानं केली काशी ॥ 
जोडी णखलारी मािदेशी ॥ 
गाडीच्या बैलाला । चंदी देते मी मनुतयाची ॥ 
जोडी णखलारी । सागुंल तालुतयाची । 
णखलारी बैलाचंा । औत चालतो शेतात ॥ 
आली लक्ष्मी धावयत ॥ 
लक्ष्मीआई आली । गोााच्या मागईनं ॥ 
गाई नंदीला लागूईन ॥ 
गायीला साखळी । म्िशीला म्िोरकी ॥ 
रािी लक्ष्मीसारखी ॥ 
नेिंता गाईराख्या । काठी मागतो बेलाची ॥ 
गाय नंदीच्या तोलाची ॥ 
गाडीच्या बैलाला । मोत्याच्या येसिी ॥ 
भरली चंद्रभागा । नंदी घालाव ंपवनी ॥ 
बाराया बैलाचंी । णदली दावि वाटवरी ॥ 
कुिब्याला इचारती । असा पसारा कुठवरी ॥ 
गाडीच्या बैलालंा । सूत म्िोरतया काळ कंड ॥ 
वर शेंब्याला लाव गोंडं ॥ 
गाडीच्या बैलालंा । त्याला णचतबीराच्या झुली ॥ 
आडती झाल्यात णदसभूली ॥ 
बारव्या णिरीवर ॥ दोन पारव घुमत्यात ॥ 
नंदी मोटला चालत्यात ॥ 
मोटच्या मोटकऱ्या । तुझ्या मोटला कवळी खोंड 
लाव कशगाला णपवळं गोंडं ॥ 
बाराया बैलालाचं । जोड नागंर कुिायाचं 
नंदी डफळ्या वानायाचं ॥ 
गाडीया बैलानं । चला मला घालवत ॥ 
िावशा बंधूला बोलयती । सारी करिी आली त्यात ॥ 
णदि या झाली म्ििू । खादं्यावरल्या चाबकाला ॥ 
नंदी मागल्या नाजूकाला ॥ 
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या ओव्यातून बलैािी हवहवध प्रकारिी कामे व त्यािे कौत क आले आहे. शतेकऱ्याच्या मनानं आहि 
काळजाने पोळा या सिाकडे पाहहले तर आपिासही या सिािे महत्त्व पटेल. 

❒ ❒ ❒ 
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बळीचे राज्य येऊ दे 
 

पावसाळा सपंला. र् लाबी थंडीने हहवाळ्यािी िाहूल लार्ली. खरीपािे धान्य घरात आले. रब्बीिी 
हपके वाढीला लार्ली. थोडी सवड हमळाली. हशवार हहरवेर्ार, म बलक िारा, िारा खाऊन बलैािा रंर् 
कोसा व्हायला लार्लाय. वशींड िं काय लार्ते. रानामाळात झशर्ाने माती उकरुन तो ‘म कऽड्रीऽ’ अशा 
डरकाळ्या फोडू लार्ला की बलैक्याला आनंद होतो. र्ायी म्हैशी िरून जोर्ावतात. पाख भरत. त्यािें 
अंर् भरते. तेज येते. भरपूर दूध देतात. खोंड आहि कालवडी शपेया वरं करुन उधळायला लार्तात. असे 
र्ोपाळािे र्ोधन तृप्त असते. 

 
अशावळेी धनत्रयोधशीला हदवाळीिा दीपोत्सव स रु होतो. अधंारातून प्रकाशाकडे, र्हरबीतून 

समृद्धीकडे नेिारा, लक्ष्मीपूजनािा सि. दारी हदव्यािी माळ, आकाशहदवा, अंर्िात रारं्ोळ्या, र्वळिी, 
उदबत्त्यािा घमघमाट, अभ्यरं्स्नान, पािीपक्वान्नािा फराळ, भाऊबीज, फटाके आहि फ लबाजािी धमाल. 

 
लक्ष्मीिी पूजा म्हिजे धनसंपत्तीिी पूजा. शतेकऱ्याकडे सोनेनािे धनसपंत्ती कमीि. मर् पूजा 

करायिी कशािी? तो आपल्या र्ोधनािी पूजा बाधंतो. लक्ष्मी र्ायी म्हशीच्या पावलाने येते असा त्यािा 
अन भव असतो. मर् तो आपल्या र्ोधनाला न्हाऊ घालतो. र् लाल, रंर् लावनू सजवतो. िारापािी खाऊ 
घालतो. र्धंअक्षता लावनू ओवाळतो. औक्षि मार्तो. घरात आहि र्ोठ्यात आरोग्य धनसंपदा वाढावी अशी 
त्यािी प्राथगना असते. 

 
प्रािीन काळी र्ोधन महत्त्वािे मानले जाई. त्यािा हवहनमय होई. कृहषसंस्कृतीत हीि खरी संपत्ती 

होती. सासरी जािाऱ्या लाडक्या लेकीला र्ाई आंदि हदल्या जात. रुच्क्मिीला पानमळे, ऊसमळे या 
बरोबर र्ाई आंदि हदल्या होत्या. 

 
हदवाळीत र् राखी पोरे इडीपीडीच्या र्वताच्या काड्या जमवनू हवहशष्ट पद्धतीने र् फूंन इडीपीडी 

करतात. पहहल्या हदवशी एक फड्यािी, द सऱ्या हदवशी दोन फड्यािी अशा िमाने शवेटच्या हदवशी पाि 
फड्यािी इडीपीडी केली जाते. सायंकाळी ७ वाजता इडीपीडीत आरती वा दीवा ठेवनू र्ाई र् रे ओवाळली 
जातात. त्यावळेी र्ािे म्हितात. 
 

णदन णदन णदवाळी । गाई म्िशी ववाळी ॥ 
गाय चारा । बैल नवरा ॥ 
बैलाचं बाशींग । णककऱ्यानं ताशीनं ॥ 
णककर पडलं आडात । किगीच्या बुडात ॥ 
किगीनं णदली िाळी । जानी गाय फळी ॥ 
जानीची खोंड । रेशमी गोंड ॥ 
चालती णतफि । बोलतो नळा ॥ 
इडीपीडी जाऊ दे । बळीचे राज्य येऊ दे ॥ 

बैलाच्या दाविीप ढे द सरे र्ीत म्हटले जाते. 
काकू काकू, कुिच्या बैलाला झुल घालू ॥ झुल घालू ॥ 
रतन्या बैलाला झुल घालू ॥ झुल घालू ॥ 
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रतन्या बैल मोठा गुिाचंा ॥ गुिाचंा ॥ 
पाठीवर झेंडा फुलाचंा ॥. . . . . .फुलाचंा ॥ 
फूल गेलं दरणवशी ॥. . . . . .दरणवशी ॥ 
दरणवशाने णदला घोडा ॥. . . . . .घोडा ॥ 
घोडा गेला करंजाडात ॥. . . . . .करंजाडात ॥ 
करंजाडातनं उठला वाघ ॥. . . . . .वाघ ॥ 
गुराख्याला आला राग ॥. . . . . .राग ॥ 
रागासि मारला वाघ ॥. . . . . .वाघ ॥ 
ईडी पीडी जाऊ दे । बळीचे राज्य येऊ दे ॥ 

प्रदेशपरत्व ेिार-सहा र्ािी प्रहसद्ध असतात. 
धन धन णदवाळी । गाई म्िशी ववाळी ॥ 
गाई म्िशी कुिाच्या ॥ राम लक्ष्मिाच्या ॥ 
गाई म्िशीने भरला गोठा । शेळ्या मेंढ्याने भरला वाडा ॥ 
ईडी पीडी जाऊ दे । बळीचे राज्य येऊ दे ॥ 

 
एका र्ीतात र्ायीच्या माडं्या, कान, पोट यािें उपमा देऊन केलेले विगन येते. हदवाळीत क िब्याच्या 
बायका र्ोठ्याजवळ वा ओयावर शिेाने जार्ा सारवनू शिेाच्या र्वळिी व बळीराजा घालतात. पाडव्या 
हदवशी पािपाडंव, र्वळिी, वाजंत्री मोठा बळीराजा करतात. त्यावर ऊसाच्या वा ज्वारीच्या पाि ताटािी 
कोप करतात. आरावर दूध उतू घालहवतात. भात हशजवतात. नैवैद्य दाखवतात. मेंढकाही वाड्यात हेि 
करतो. 

 
पाडव्या हदवशी देवळाभोवजी मेंढरे पळहवली जातात. ज्याच्या मेंढ्या िारं्ल्या साभंाळलेल्या 

असतातत्याि िारं्ल्या पळतात. त्यािे र्ावात कौत क होते. 
 
आिखी एक प्रथा अशी पाडव्या हदवशी शतेकरी शतेात ‘सानवा’ प रतो. सानवा म्हिजे मातीिी 

संिातं वा भाडें. त्यात किकीिी लावलेली आरती वर िंाकि. भल्या पहाटे शतेकरी घोंर्ड्यािी काबंळ 
घेऊन रानात जातो. औत हफरिार नाहीत अशा हठकािी सानवा प रतो. खूि करुन ठेवतो. खळ्यािे वळेी 
हा सानवा काढून खळ्यात ठेवला तर धनधान्य अहधक हपकते अशी समजूत आहे. 

 
हदवाळी हा आयगपूवग लोकसंस्कृतीिा सि असावा. नरकित दगशीला अभ्यंर् स्नान असते. त्या 

हदवशी नरकास रािा वध िंाला. हनषाद आहि हकरात प्रजेवर राज्य करिारा पहहला ज्ञात राजा नरक होय. 
सीतेिे वडील जनक राजािा हा दासीप त्र. नरािें पालन करिारा तो नरक. आसामाकडे त्याने बलाढ्य 
राज्य स्थापन केले. दासीप त्र, अनायग म्हिनू आयग परंपरेने त्याला नरकासूर केला. प ढे तो आयानाही 
ज मानेना. म्हिून श्रीकृष्ट्िाने सत्यभामेच्या करवी त्यािा वध केला. ती हतथी नरकित दगशी म्हिून ओळखली 
जाते. 

 
हदवाळीतील र् राख्यािी र्ािी महत्त्वािी नाहीत पि त्याच्या शवेटी येिारी ‘इडा पीडा जाऊ दे, 

बळीिे राज्य येऊ दे’ ही प्राथगना महत्त्वािी आहे. समूहमनािा आहवष्ट्कार लोकर्ीतातून होतो आहि परंपरेने 
टीकून राहातो. म. र्ाधंीनी रामराज्यािी, रामदासानंी आनंदभ वनािी, हशवाजी महाराजानंी स्वराज्यािी, 
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माक्सगने कामर्ाराच्या राज्यािी कल्पना माडंली. पि आमिा क िबी-कष्टकरी ‘बळीिे राज्य येऊ दे’ अशीि 
प्राथगना करतो आहे हा बळी कोि? 

 
बळी हा अनायग परंपरेतील महाबलाढ्य राजा. भक्त प्रल्हादािा नातू. हवरेिनािा प त्र. त्याने उग्र 

तपश्चया करुन सामथ्यग हमळहवले. इदं्राला हरवनू स्वर्ग झजकला. इंद्रािी सपंत्ती ल टून नेताना सम द्रात 
पडली. ती सम द्रमंथन करून काढण्यासाठी बळीने देवाला मदत केली पि सम द्रमंथनातून हनघालेले अमृत 
(संपत्ती) देवानंी हडप केली. बळीराजाला फसहवले. हा बळी सवगर् ि सपंन्न राजा होता. परमउदार, 
शूरवीर, परािमी, तेजस्वी, सहहष्ट्ि , र् िग्राहक, मृदूभाषी, सत्यवक्ता, सत्यशाली, प्रजाहहतदक्ष, 
ज्ञानग्राहक, लोककल्यािकारी राज्य िालहविारा राजा होता. त्याने हवश्वजय व अश्वमेघ यज्ञ केला. या 
यज्ञात बटू वामनाने बळीच्या दातृत्वािी व कतृगत्वािी प्रशसंा केली. हत्रपाद भमूीिी मार्िी केली. बळी 
राजाला फसहवले. सजंीवनी हवद्याप्राप्त असलेल्या श िािायाने वामनािे कपट ओळखून त्याला हवरोध 
केला. पि दानशूर बळीराजाने त्यािे न ऐकता दान हदले. वामनाने हवराट रूप धारि करुन एका पायात 
पृथ्वी, द सऱ्या पायात स्वर्ग आिमि केला. हतसरा पाय ठेवण्यासाठी नम्रपिे बळीराजाने आपले मस्तक प ढे 
केले. वामनाने त्याला पाताळात घातले. म्हिजे स तला येथे दहक्षि भारतात त्याला पाठवनू हदले. केरळात 
आजही ‘ओिाय’ हा बळीराजािा उत्सव अपार आदराने साजरा केला जातो. महाराष्ट्रातही ‘बळीिे राज्य 
येवो.’ ही प्राथगना केली जाते. ‘बळीिे राज्य’ हे लोककल्यािकारी राज्य होते. शतेकऱ्यािंा दोन हजार 
वषािा अन भव ‘राज्यकते ल टारू असतात.’ असा आहे. हशवाजी महाराजािंा अपवाद सोडला तर 
लोककल्यािकारी राज्य िंाले नाही. म्हिून लोकमानस आजही ‘बळीिे राज्य येऊ दे’ अशी 
बहलप्रहतपदेला प्राथगना करते आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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ओवाळीते भाऊराया 
 

लोकर्ीते म्हिजे लोकससं्कृतीिा आरसा. लोकजीवनािे सपूंिग प्रहतझबब लोकर्ीतातून पडलेले 
हदसते. लोकाचं्या िालीरीती, नातीर्ोती, सिसमारंभ, श्रद्धाहनष्ठ, स खद ुःखािें प्रसंर् या सवांना 
लोककलावतंानी लोकर्ीतातून शब्दबद्ध केले आहे. 

 
हदवाळीिा सि सवग सिात मोठा आहि महत्त्वािा. त्यातील भाऊबीज हस्त्रयाचं्या दृहष्टने अहधक 

महत्त्वािी. भाऊबीज म्हिजे बहहि-भावाच्या उदात्त पे्रमािे प्रतीक. भारतीय संस्कृतीिे वैहशष्ट्य. 
एखाद्यािी पत्नी होिं सोपं आहे पि एखाद्यािी बहीि होिं अवघड आहे असं क िीतरी म्हटले आहे. 
बहीि-भावािे नाते जसे रक्तािे असते तसे मानलेलंही असते. रक्षाबंधनाला बहीि भावाला राखी बाधंते. 
भाऊबीजेला बहीि भावाला ओवाळीते आहि भाऊ ओवाळिी घालतो. या प्रसंर्ातून हे भावबंध अहधक दृढ 
केले जातात. 

 
दसरा उजाडला की, नवीन सास रवाशीि हस्त्रयानंा माहेरिी ओढ लार्ते. आई बाबाला, भावा-

बहहिीला भेटायला हतिा जीव आतूर िंालेला असतो. सासरच्या रामरर्ाड्यातून माहेरी िार हदवस 
हनवातंपिे आनंदाने घालहवण्यािा हा काळ. म्हिनू ‘हदवाळीच्या म ळा लेक आसावली,’ असे त कोबा 
म्हितात. हदवाळीच्या अर्ोदर ती माहेरच्या वाटेकडे डोळे लावनू म राळ्यािी वाट बघते. 
 

आगं सिायामंदी सि । आली णदवाळी णदव्यायाची ॥ 
सासुरवाणशि माझी साळू । वाट बघती मुराळ्याची ॥ 
णदवाळी भाऊबीज । भावा-बणििीचा सि ॥ 
सावळ्या बंधूराया । येती तुझी आठवि ॥ 
मायबापाला सागंते । बारा सिाला येऊ नका ॥ 
णदवाळी-पंचमीला । सासरी ठेवू नका ॥ 
दसऱ्यापासून । िाय णदवाळी इसरोज ॥ 
िावशा बंधूजीची । वाट पािाती नीतरोज ॥ 
बाई णदवाळी दसरा । माझ्या जीवाला आसरा ॥ 
आग बंधूजीला ओवाळायला । सि नािी दुसरा ॥ 
उचकी लागली । मला उचकीचा दाखला ॥ 
िावशा बंधू माझा । वाट चालतू एकला ॥ 
दुरुन वळणखला । माझा भाऊ व्िय का नव्िं ॥ 
िावशा माझ्या बंधूजीला । शेल्या संबल्याची सव ॥ 

 
असा म राळी भाऊराया येतो. हतिे मन आनंदाने भरुन येते. राजंिातलं पािी ताबं्याने देऊन ती 

त्यािे हसतम खाने स्वार्त करते. सोप्यात आकड्यािे जेन बसायला टाकते. कें व्हा हनघाला होता यािी 
िौकशी करते. ख्याली-ख शाली हविारते. आपलं सर्ळं स र्रिपि पिाला लावनू पंिपक्वान्नािं जेवि 
करते. मस्त जेवि िंाल्यावर ‘वीसािी िंिी, तीसिं पान, लवरं्ा दोन, जायफळ िान’ अशी बंधूजीिे 
पानखािे होते. 
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गुज बोलताना । चंद्र माळीच्या आड झाला ॥ 
नािी गुजाचा झाडा झाला । चंद्र दमूनी पार गेला ॥ 

 
बहीि – भावािे हहतर् ज होते. द सरे हदवशी सासू-सासरा व कंथािी परवानर्ी काढून लेक माहेरी 

येते. 
 
बघता बघता हदस सरून जातात. फटाक्याच्या ध मधडाक्यात हदवाळी स रू होते. धनत्रयोदशीला 

दीपोत्सव स रू होतो. हदवाळीिे पहहले अभ्यंर्स्नान होते. मर् नरकित दगशी, लक्ष्मीपूजन, बहलप्रहतपदा, 
पाडवा होतो आहि भाऊबीज येते. िंदनािा पाट, िादंीिं घंर्ाळ, हंडा हंडा र् लाब जल, सोन्यािी हनराजंन 
असा श्रीमंती थाटमाट र्ाण्यात येतो. पि सामान्याच्या वास्तव जीवनात तो नसल्याने तो सोडून देऊ. 
 

णदवाळीचा दीवा । जळतो न्िानी नीट ॥ 
बिीि भावाला । लावी पीठ ॥ 
णदवाळीचा णदवा। वाऱ्यानं झौका खातू ॥ 
मामाशेजारी भाचा न्िातू ॥ 
णदवाळीचा दीवा । ओवाळीते किकीचा ॥ 
माझ्या गवळि बाईचा । पुत्र ओवाळीला जानकीचा ॥ 
णदवाळीचा दीवा । ओवाळीते बाप लेका ॥ 
बंधुजीला सागंते । माझी िक्काची चोळी टाका ॥ 
णदवाळीची चोळी । भाऊबीजेचं लुगडं ॥ 
िावशा बंधूराजा । बाकी राणिली तुझ्याकडं ॥ 
भावानं भाऊबीज । नािी कुिाला कळू णदली ॥ 
िावशा माझ्या बंधवानं । मला पैठि नेसवली ॥ 
मािेर मला केलं । पाचशे िजार गेलं सिज ॥ 
जरीच्या पदराचं । माज्या पाठीला झालं वझं ॥ 
केली बणििीला भाऊबीज । नािी भावाचं उिं िोतं ॥ 
झरा थापला पािी येतं ॥ 
अगं बिीि भावंडाची । पोटामंदी णकती माया ॥ 
असं फोणडल सीताफळ । त्याची साखरेची सया ॥ 
ओवाळीते जीव। भाऊराया तुझ्यावरी ॥ 
पणवत्र माया गंगेपरी । असू दे अतंरी ॥ 

 
कशी आहे वडे्या बहहिीिी वेडी माया! भावनेने आथंबनू वाहिारी. र्हरबीतील मनािी श्रीमंती. 

स र्ंधी उठिं असलं तर ठीकि नाही तर पीठानं घासून तेलाने िोळून साबिानं ती भावाला अंघोळ घालते. 
भावाबरोबर म लर्ा न्हाला तर हतला हकती कौत क वाटते. किकीच्या हदव्याने ती बाप-लेकाला ओवाळते. 
िोळी ल र्ड्याच्या भाऊबीजेिा हक्क सारं्ते. हट्ट धरते. नाही तरी हतने आपल्या मािसाहशवाय हट्ट तरी 
कोिाकडे करावा. भावाने क िाला कळू न देता हतिी अपेक्षा नसताना पठैि नेसवली तर हतिे अंतुःकरि 
भरुन येते. भावािे हकती कौत क, हकती पे्रम आहि माया. केवळ बहहिि करू जािे! 
 



 अनुक्रमणिका 
 

भाऊबीजे संबधंीिे सासं्कृहतक भावहवश्व इतरत्र क्वहिति पाहायला हमळते. माहेरिी ओढ, भावािी 
प्रहतक्षा, भावा-बहहिीिे पे्रम, सास रवासािा हनुःशब्दपिे केलेला स्वीकार, माहेरी अन भवलेला म क्त 
जीवनािा हनभगय आनंद हे सारे हवलोभनीय भावहवश्व लोकर्ीतातूनि प्रर्ट होते. अहभजनाच्या 
साहहत्यातही जे इतक्या ताकदीने व्यक्त िंालेले नाही. 
 

❒ ❒ ❒ 
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तुळशीबाईचं लगीन 
 

िरािराशी एकरुप होऊन हनसर्ाच्या सहवासात जर्ण्यािी लोकमानसािी प्रवृत्ती असते. िरािर 
सृष्टीत परमेश्वर भरुन राहहला आहे. हे भारतीय तत्त्वज्ञानािे सूत्र लोकसंस्कृतीत खोलवर रुजले आहे. 
पहवत्र र्ोष्टीिी श्रद्धा आहि आिार यािी व्यवस्था म्हिजे धमग असे एहमल दूरखाईम म्हितो. अनेक वस्तू, 
पशूपक्षी, प्रािी आहि वनस्पती यानंा पहवत्र मानून लोकसंस्कृतीिा हवहवधरंर्ी र्ोफ हविला आहे. श्रीफळ, 
स पारी, हळक ं ड, पाने, खारीक, खोबरे या पूजेतील वस्तू पहवत्र. देवािंी वाहने नंदी, उंदीर, क ते्र, हत्ती, 
घोडा, र्ाय, र्रुड, मोर हे पश पक्षी पहवत्र. प्रत्येक दैवत पहरवारात एखादी वनस्पती वा वृक्ष महत्त्वािा. 
महादेवाला बेल, जोतीबाला दविा, र्िपतीला हराळी, हहरताहलकेला तेरडा लार्तोि. दसऱ्याला 
आपटा-सौंदड, दत्तपूजेत औद ंबर, वटसाहवत्रीला वड, ज्ञानेश्वर माऊलीिा सोन्यािा झपपळ हे वृक्षही त्या 
त्या वळेी पूजनीय. 

 
वैष्ट्िव पंथी भार्वत-वारकरी संप्रदायात त ळशीला अनन्यसाधारि महत्त्व आहे. मंहदराति नव्हे तर 

मराठी मािसाच्या घराघरात लावली जािारी ही वनस्पती. औषधी र् िधमािी तर आहेि पि पहवत्रही 
आहे. प रािात आहि लोकसाहहत्यात हतच्या अनेक कथा हमळतात. त्यातून एक पहतव्रता, भक्त आहि 
हवष्ट्ि िी हप्रया अशी हतिी प्रहतमा उभी राहाते. 

 
प्रत्येक झहदूच्या दारात त ळशीिे वृदंावन असते. हस्त्रया त ळशीिी पूजा करतात. सकाळी अंर्ि 

िंाडून, सडासंमाजगन करुन रारं्ोळी घालतात. आंघोळी अष्टानं िंाल्यावर त ळशीला पािी घालतात. 
प्रदहक्षिा घालून पूजा करतात. मराठी स्त्रीिा हा हनत्यनेम. 

 
ज्या नारी तुळशीपूजन कणरती । त्या सदा सौभाग्यवती िोती 
पुत्र, पौत्र संपत्ती । िोय तुळशीपूजने ॥ 

 
असे महात्म्य. त ळशीला केलेला नमस्कार सवग देवाला पोहोितो. प ष्ट्कळ जपतप, यज्ञयार्, 

व्रतवैकल्ये केल्यािे प ण्य लाभते. अशी समजूत. ‘त ळशी वृदंावन म्हिजे अरं्िातील काशी,’ ‘जेथे त ळशीिे 
पान तेथे वसे नारायि’ वारकरी संतानी रुजवलेली त ळशीिी भक्ती जनमानस हनष्ठनेे करते. 
 

तुळस माऊली । नको किडूस रानाईत ॥ 
जागा देते मी अगंिात ॥ 
माझ्या अगंिात बाई । तुळशीला करा कट्टा। 
पाप गेलं चारी वाटा ॥ 
माझ्या अगंिात ॥ तुळशीबाईचा चवरंग ॥ 
णतच्या दशशनाला ॥ वाड्या येत्याल पाडुंरंग ॥ 

 
रानावनातील त ळस वृदंावन करुन अंर्िात लावली व हतिी पूजाअिा केली तर पाप नाहीसे 

होऊन पाडं रंर्ािे दशगन होईल अशी भोळ्याभाबड्या हस्त्रयािंी श्रद्धा आहे. त्या सबंंधी आिारधमग असा. 
 

सकाळच्या पारी । राम म्िित उठावं ॥ 
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मग तुळशीला भेटावं ॥ 
सकाळच्या पारी । तोंड बघावं गायीचं ॥ 
दारी तुळशीबाईचं ॥ 
सकाळच्या पारी । तुळशी कडनी माझी वाट ॥ 
िावशा माझा बंधू । मला णशकवी िणरपाठ ॥ 
तुळशीला घाली पािी । बाई तुळशी खाली झरा ॥ 
बया माझ्या मालनीचा । पणतव्रतेचा नेम खरा ॥ 
सकाळी उठोनी । िात चौकटी बाईला ॥ 
तुळशीच्या कट्यावरी । राम णनश्चल पाणिला ॥ 
सकाळच्या पारी । तुळशी कडनी माझा धावा ॥ 
जाती पंढरीच्या देवा ॥ 

 
वारकरी हस्त्रया वारीला जाताना डोक्यावर हपतळेिे त ळशी वृदंावन घेऊन जातात. त ळशीच्या 

पाना-फ लावरुन ओव्या म्हितात. त्याम ळे पाप नाहीसे होते. प ण्य हमळते. हवठ्ठलािे दशगन घडते अशी 
त्यािंी श्रद्धा असते. 
 

पंढरीला जाती । संग नेती मी आईबापाला । 
पािी तुळशीच्या रोपाला ॥ 
पंढरपूरची शेत । दामू बेदल्यानं केली ॥ 
तुळशीची रोप । बीन पेरता उगवली ॥ 
पंढरपूरला जाती । संग माझ्या णशिच्या गडयिी ॥ 
तुळशीची रोप । चंद्रभागेच्या कडयनी ॥ 
पंढरपूरात सगळी पंढरी णिरवी गार ॥ 
तुळशी बनाला आला बिार ॥ 

 
पंढरीिा हवठ्ठल महाराष्ट्रािा लोकदेव. हवष्ट्ि -कृष्ट्िािा अवतार. तो क िािा क ळस्वामी नाही. 

क िाच्या देव्हाऱ्यात नाही. तो वारकऱ्यांच्या हृदयात असतो. र्रीबािंा देव. त्याला नैवद्य नारळही लार्त 
नाही. त ळशीिी माळ आहि अबीर-ब क्यावर तो खूष असतो. त्याच्या प जेत त ळसीला फार महत्त्व. 
 

तुळशीच्या माळा । एक बैलाचं वजं्ज ॥ 
सावळ्या पाडुंरंगा । तालेवारा लेिं तुझं ॥ 
तुळस पणतव्रता । वाळोनी झाली जुनी ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलानं । त्यानं माळला केलं मिी ॥ 
पंढरीचा देव । नािी कुिाला लागत ॥ 
सावळ्या पाडुंरंगाला । माळ बुतयाची आगईत ॥ 
तुळशीच्या माळा । माळा पैशाला येत्या इस ॥ 
सावळ्या पाडुंरंगा । गळ्या घालती खाली बस ॥ 
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त ळशीिी पाडं रंर्ाला आवड. म्हिून रुच्क्मिीच्या मनात जनाबाईप्रमािे हतच्याहवषयी मत्सर मर् 
सवतीिे भाडंि. रुच्क्मिी हतिे खूप उिंद िं काढते. त ळशी वाटेवरले रोप. ब डाला काळी माती. तशी रंर्ानं 
काळी. नीट नाकडोळेही नाहीत. आई बाप, र्िर्ोत नसलेली पोरकी. का र् त ळशी वाटला । त झ्या 
मंज ळानं मािंा पदर फाटला. न सता पदरि नाही सारा संसार फाटला. म्हिून रुच्क्मिीच्या मनात रार्. 
यावर 
 

तुळसबाई बोलं । नको रुक्तमिी बोलू मधी ॥ 
लेला मंजुळा कंठी । तुझ्या स्वयवंराच्या आधी ॥ 
तुळस बाई बोलं । रुक्तमिी कशानं थोर ॥ 
लेला मंजुळाचा िार । मग लागलं स्वयवंर ॥ 

 
देवतािें मान षीकरि करून त्यातून साधलेला हा भावाहवष्ट्कार. ज्याला क िी नाही अशा पोरक्या, 

असाह्य, अर्हतक, र्रीब मािसाच्या बाजूने नेहमी लोकमानसािी सहान भतूी असते म्हिून रुच्क्मिी 
पट्टरािी असूनही हतच्यापेक्षा त ळशीला लोकमानसात अहधक स्थान आहे. 

 
अशा त ळशीिा दरवषी कार्मतक श द्ध िादशीला कृष्ट्िाशी/पाडं रंर्ाशी हववाह लार्तो. त ळशी 

वृदंावन सारवनू स शोहभत करतात. वृदंावनात ऊस व िंेंडूिे िंाड उभे करतात. आवळा व झिि ठेवनू र्ोरज 
म ह तावर बाळकृष्ट्िाच्या प्रहतमेशी हववाह लावतात. हळदी, मंत्र, आतंरपाठ, मंर्ळाष्टका असा सवग 
हववाहहवधी असतो. 
 

तुळशीच्या माळा । कोि करतो लव्िलायी ॥ 
लगीन लावायाला । देव गोकवद आला पायी ॥ 

 
त ळशी, पोरकी, हतला क िी नाही. म्हिनू लोकि हतिे कन्यादान करुन देतात. जमलेल्या 

मंडळीना हिरम रे-डाळे यािंा प्रसाद वाटतात. त ळशीिी पाने देवाच्या अंर्ाला लावनू अंर्संर् घडहवतात. 
तरीही 
 

रुक्तमि बाई बोलं । देव णवठ्ठल येडा बाि ॥ 
तुळसी बाईशी । वषा लावतो लगीन ॥ 

 
आपि एवढी पहतव्रता असून देवाशी वषाला लर्ीन लावनू द य्यम ठरतो यािी खंत त ळशीच्या 

मनात असते. 
 

तुळस बाई बोलं । माझा कशाचा जलम ॥ 
मंदी सावळा जामीयीन । वषा लावता लगीन ॥ 

 
❒ ❒ ❒ 
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इदं्रायणीकाठी सोन्याचा पपपळ 
 

वारकरी संप्रदायात पढंरीिी वारी देवािी आहि आंळदी-देहूिी वारी सतंािी मानली जाते. 
ज्ञानेश्वरानंी स मारे सातश ेवषापूवी कार्मतक वद्य त्रयोदशीला आळंदी येथे समाधी घेतली. यावळेी आळंदीस 
मोठी यात्रा भरते. टाळ मृद ंर्ाच्या र्जराने, हवठ्ठलाच्या नामस्मरिाने, ‘प ंडलीक वरदा हरी हवठ्ठल, श्री. 
ज्ञानदेव त काराम’ या महामतं्राने सारी आळंदी र्ाजत असते. 
 

चला आळंदीला जाऊ । ज्ञानदेवा डोळा पािू ॥ 
िोतील संताणचया भेटी । सुखाणचया सागूं गोिी ॥ 

 
हे त कारामािें सारं्िे लोक या याते्रला जाऊन अंमलात आितात. लोकर्ीतातूनही या तीथगके्षत्रािे 

आहि संत ज्ञानेश्वरािें माहात्म्य येते. ज्ञानेश्वरानंी संस्कृतच्या साखळदंडात अडकलेले ज्ञान बह जन 
समाजासाठी मराठीत आिले. र्ीतेवर मराठीत भावाथग दीहपका हलहहली. सामान्याचं्या भोळ्या भाबड्या 
भक्तीला ज्ञानािे अहधष्ठान प्राप्त करुन हदले. भक्ती डोळस बनहवली. सामान्य मािसाला उद्धरुन 
जाण्यासाठी सोपा भच्क्तमार्ग साहंर्तला. स्वर्ाला हशडी लावली. क ळ, जाती, विग यािें श्रेष्ठत्व 
भच्क्तमार्ात उपयोर्ी नाही असे सारं्ून व्यच्क्तहनष्ठ भक्तीला लोकसंग्रहािी जोड हदली. मराठी संस्कृती, 
साहहत्य आहि वारकरी (भच्क्तमार्ी) सपं्रदायािा पाया घातला. लोकजीवनात ज्ञानेश्वर माऊलीबद्दल 
कमालीिी कृतज्ञता आहे. 

 
आळंदीबद्दल जात्यावरच्या ओव्या अशा 
 

सोन्याचा कपपळ । नािी कुिाच्या गावाला ॥ 
आळंदीचे वतन । णदलं ज्ञानोबा रायाला ॥ 
आळंदी वसईली । माळ मैदान पािुयानंी ॥ 
देव ज्ञानोबा नादें । कळस सोन्याचा लाऊयानी ॥ 
आळंदी माळावरी । पताका पाढंयरी ॥ 
बीन पापाची लाडंोयरी ॥ 
आळंदी माळावरी । पताका जरीईची ॥ 
कदडी आळंदी करायाची ॥ 

 
इंद्रायिी काठी वसलेली. िारी सोन्यािा झपपळ असलेले माऊलीिे समाधीस्थान आळंदी. आळंदी 

वरील या ओव्यातून केलेले विगन कल्पनाहित्रािे एक उत्तम उदाहरि आहे. मोर नाितो त्याच्या घामािे 
झबदू हपऊन लाडंोरी अंडी घालते म्हिून ती बीन पापािी, तसेिज्ञानेश्वरादी भावडें अखंड ब्ह्मिारी, योर्ी, 
पहवत्र, हवश द्ध संसारी मािसाला त्यािे कौत क वाटते. स्त्री प रुषसंबंधाहशवाय हनमाि िंालेला प त्र, नारीिा 
वारा नसलेला मारूती ब्ह्मिारी, कनकवार म्हाकूबाई याबद्दल लोकमानसात आदरभाव असतो. 

 
म क्ताबाई ज्ञानेश्वरािंी लहान बहीि. बहीि भावडंािे नाते मराठी स्त्रीच्या अन भवािे. मर् ती या 

संबंधाने ओवी र्ाते – 
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चला सयानू पािू । आळंदी बावनी ॥ 
ज्ञानोबा शेजारी । मुतताई चादंिी ॥ 
आळंदीच्या वाटं । देव ज्ञानुबा एकईला ॥ 
मुतताबाई बोलं । दादा अभंग चुकईला ॥ 
वीसबंदाची रोप । मुतताबाईच्या पदरात ॥ 
ज्ञानोबा रायाला । णदि झाली आळंदी बाजारात ॥ 
आळंदीच्या माळावर । वीसबंदाची बादशािी ॥ 
ज्ञानोबा रायाची । णदि काढते मुतताबाई ॥ 
आळंदी माळावरी । णतथं बुतयाची झाली दाटी ॥ 
ज्ञानोबा-णनवरती । मुतताबाईची भरी ओटी ॥ 

 
समथग भावाशजेारी म क्ताबाई िादंिीसारखी शोभा देते. ताटीच्या अभरं्ात अहभमान सोडून मोठ्या 

मनाने व भतूदयेने लोकािें अपराध पोटात घ्यावते. जर् बोलिे सोसाव.े ‘हवश्व िंालीया वन्ही । संतस खे 
व्हाव ेपािी’ असा ज्ञानेश्वराना उपदेश करिाऱ्या म क्ताबाईने ‘दादा अभरं् ि कला, अशी िकू दाखहवली तर 
त्यात वावरे् काहीि नाही. वीसबंदािे एक रोप असते. ज्ञानेश्वर हे दृष्ट लार्ण्यासारखेि बाळ होते. म क्ताई 
त्यािंी दृष्ट काढते. आळंदीच्या याते्रला स्वतुः हवठ्ठल रुच्क्मिी येतात. 
 

णवठ्ठल घोड्यावरी । आई रुक्तमिी मोरावरी । 
दोघाचंी गेली स्वारी । आळंदी शिरावरी ॥ 

 
संसारी हवठ्ठल कधी कधी एकटाि जातो. ‘सावळा पाडं रंर् हवठू आळंदी बाजारात’ समाधीच्या 

प्रसंर्ी प्रत्यक्ष हवठ्ठल-रुच्क्मिी हजर होती असे नामदेव सारं्तात. 
 
आषाढी वारीला ज्ञानेश्वर माऊलीिी झदडी पंढरीला येते. हा पालखीसोहळा आता सवगपहरहित 

आहे. 
 

ज्ञानोबा पालखीत ॥ तुकाराम घोड्यावरी ॥ 
दोघाचं्या झाल्या भेटी । वाखरीच्या वढ्यावरी ॥ 
ज्ञानोबाच्या पालखीत । वारकरी आलं लई ॥ 
णवठ्ठल देव बोलं । ऊठ रुक्तमिी कर घाई ॥ 
णवठ्ठल देव बोलं । आि रुक्तमिी माझी बंडी ॥ 
आळंदीची आली कदडी । उभी राऊळाच्या तोंडी ॥ 
संताच्या फडावरी । टाळ वाजतो चढुयानी ॥ 
सावळा पाडुंरंग । आला राऊळ सोडूयानी ॥ 

 
असे ज्ञानेश्वराचं्या पालखीिे स्वार्त प्रत्यक्ष हवठ्ठल करतात. यातला सासंाहरक भाव 

पाहण्यासारखा आहे- 
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आषाढी वारी । भरली आळो आळी ॥ 
ज्ञानोबा णतचा बंधू । घेतो मुतताईला साडीचोळी ॥ 

 
एखाद्या याते्रत भावाने बहहिीला साडी िोळी घ्यावी तसा हा प्रसंर् आहे. आपलेि अन भव, 

मनोभाव देवाहदकाचं्या माध्यमातून लोकर्ीतातून व्यक्त केले जातात. हस्त्रया स्वतुःच्या कल्पनेने हनवदेनात 
रंर् भरतात. त्यात त्याचं्या भक्तीिे भावहवश्व येते. आपल्याि जर्ण्यातल्या र्ोष्टी देवाहदकांच्या जीवनात 
त्या कल्पनेने समाहवष्ट करतात. म्हिून त्यािंा हवठोबा बंडी घालतो. खादं्यावर घोंर्डे घेतो. 

 
ज्ञानेश्वरािें िहरत्र व कायग लोकर्ीतातून येत नाही. मात्र रेड्याम खी वदे वदहविे, झभत िालविे हे 

िमत्काहरक प्रसंर् भोळ्याभाबड्या लोकमानसाला अहधक भावतात. 
 

वाघावरी बसूनी । चागंदेव आला भेटी ॥ 
ज्ञानोबा रायानं । अग चालणवल्या कभती ॥ 
चागंदेवाचं पत्र । कोरा कागद केली घडी ॥ 
देती उत्तर ज्ञानोबा । लाभे मोक्षाची पैलथडी ॥ 
आळंदी वसयली । इंद्रायिीच्या गाळायनी ॥ 
णजत समाधी घेतली । एकवीस वषाच्या बाळाईनी ॥ 

 
ज्ञानेश्वराचं्या वाङ मयाने ससंाहरकानंा पलैथडी र्ाठिे सोपे िंाले. एखाद्या मानवी कतृगत्वाला 

परंपरार्त लोकर्ीतातून स्थान हमळिे कठीिि असते. हे भाग्य महाराष्ट्रात केवळ ज्ञानोबा-
त कोबासारख्या सतंानाि प्राप्त िंालेआहे. 

 
❒ ❒ ❒ 
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एवढी कारंडी मायबाई 
 

मािदेशात धनर्र समाज फार. आहदवासी समाजासारखी त्यािंी दैवतेही वरे्ळी. ढालर्ाविा 
हबरूबा, झिििीिी मायाक्का, ह लजंतीिा म्हाळींकराय, फलटि व म्हसवड्या ध ळदेव ही मूळिी लोकदैवते. 
त्याचं्या उपासनापद्धती वरे्ळ्या आहेत. झिििीच्या म्हाकूबाईिे भक्त मािदेशात मोठ्या प्रमािात आहेत. 
माघ महहन्याच्या कृष्ट्िपक्षात पंिमीला मायाक्का देवीिी झिििीला मोठी यात्रा भरते. मािदेशातील अनेक 
लोक या याते्रला जातात. जाताना व येताना हस्त्रया ओव्या म्हितात. आज मािदेशात सवाहधक ओव्या याि 
देवीच्या म्हटल्या जातात. सारं्ोले ताल क्यातील लोटेवाडी (सातारकरवस्ती) येथील भर्वान केरू कराडें 
यानंी मायाबाईच्या र्ाण्यावरील एक प स्तकि प्रहसद्ध केले आहे. 

 
प्रत्येक र्ावात म्हाकूबाईिे प जारी आहि भक्तीिी आहेत. मािूस आजारी पडला, द ुःख िंाली, 

असाध्य रोर् असला, पोरंबाळ नसली झकवा संसारात काय हहकडंहतकडं असलं तर मािूस या प जाऱ्याकडे 
जातो. प जाऱ्याच्या अंर्ात देवी येते. हनवदबोि कर. पाि ऐतवार कर, काि ळी घालून वारी मार्, सवाष्ट्िी 
घाल, दूध घाल, झलबानं भेटीला ये असा काही ना काही उतारा काढून हदला जातो. तो आपि पत्करला 
आहि र् ि आला की मायीबाई घरला आली असे मानले जाते. 
 

आली आली या मायबाई । आली बीन या सागंाव्याची ॥ 
या का कारंड्या मायवाला । झाली आठवि भगताची ॥ 

 
अशी पाि नवी घरं दरवषी देवी घेते. आहि भक्तर्ि वाढत जातो. मर् देवीच्या नावाने रहववारी उपास केले 
जातात. 
 

आठा णदसाच्या ऐतवारी । मी करती साखरंच उंड ॥ 
कारंडी मायबाई । राधा वारीला किड ॥ 
कारंडी लेिं लेती । काळी काचूळी णपवळी बाजू ॥ 
कारंड्या मायव्याची । वारी मागाय नका लाजू ॥ 

 
देवीला हवटाळ भाईरवासा िालत नाही. ऐतवारी ओल्या पडद्याने पािी घालतात. हदवसभर कडक 

उपास करतात. अंबाबाईिा जोर्वा असतो तशा प्रकारे काळी कािूळी घालून पािघरी वारी मार्ावी लार्ते. 
कािूळी म्हिजे देवीिी िोळी. त्यावर दरबार कोरलेला असतो. वारीत हमळालेली भाकरी उपवास 
सोडताना खावी अशी पद्धती आहे. ‘हभक्षा मािें राज्य की र्ा बाई’ असे ििधर स्वामींनी म्हटले आहे. 

 
ज्येष्ठ श्राविात मायीबाईच्या सवाष्ट्िी असतात. दसऱ्याला जशी ध िीभाडंी करुन स्वच्िता करतात 

तशी स्वच्िता करावी लार्ते. भडंारा व क ं कू लावनू पाि सवाष्ट्िी, दोन र्ि आहि सासि म्हिजे ढोल 
आहि कैताळ साहंर्तले जाते. र्ि-स वासनींनी हदवसभर उपवास करायिा असतो. र्वताराने श द्धता 
करुन ढोल कैताळाच्या र्जरात पूजा आरती केली जाते. 
 

आठा णदसाचं्या ऐतवारी । मला गवतार णमळना ॥ 
कारंडी मायबाई । मला गादीला वळना ॥ 
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कारंडी मायबाई । तुझं कारंडं कळना ॥ 
आली खळीला वळना ॥ 

 
यावळेी प जारी प जारिीच्या अंर्ात येते. ि कल वाकलं तर साहंर्तले जाते. नंतर र्ि सवाष्ट्िीला 

जेऊ घालतात. भरल्या सवाष्ट्िी असतील तर पाि पोळ्या ओटीला घालतात. 
 

मायबाईच्या सवाणसनी । त्याचं्या फराळी देती केळं ॥ 
कारंडी मायबाई । लाडी जेवली णनमशळ ॥ 

 
सवाष्ट्िीच्या रूपाने मायबाई जेवते अशी समजूत आहे. काही घरातून वषाला नेमाच्या सवाष्ट्िी 

असतात. 
 
दूध घालण्यािा एक प्रकार असतो. इतर दैवत पूजेत हा प्रकार आढळत नाही. ‘मायबाईिं एवढं 

दूध! तीन ताळात नाही क ट ।’ ते नवसाने घालतात. त्यािं सतपि जास्त. महहनाभर सोवळ्याने र्ोवऱ्या 
लावतात वा जमा करून ठेवतात. दसऱ्यासारखी स्वच्िता करतात. अर्ोदर दोन हदवस नवीन तीन डेरे 
आिनू प जतात. आदल्या हदवशी ज्वारी जाड दळून वा क ढून घेतात. त्याला इरडं घालिं म्हितात. 
द धाच्या हदवशी िर काढून त्यािी पूजा करुन दूध र्ोवऱ्यावर हशजवतात. द सरे हदवशी नाििीिं पीठ 
घालून वैरतात ते उतू येते. थंड िंाल्यावर पूजा करून सवाष्ट्िी, र्ि जेव ूघालतात. 
 

दुधाच्या डेऱ्यावरी । वर भंडाऱ्याची शाई ॥ 
किकवार म्िाकूबाई ॥ 

 
किकवार म्हिजे पाळी न आलेली, लग्न न िंालेली, प रुषािा वारा न लार्लेली. दूध घालताना 

सवग र्ोष्ठी व्यवच्स्थत व्हाव्या लार्तात. हशवताहशवत िंाली तर मोठी िूक िंाली असे मानण्यात येते. लाडी 
ि कीला क्षमा करत नाही. देवी कडक ‘हहरव्या हपठाला आहि कडं’ अशी. त्याम ळे प जारी सारें्ल ते प न्हा 
कराव ेलार्ते. द धािे सतपि मोठे. 
 

मायाबाईचं एवढं दुध । मणिमा दुधाचा लई थोर ॥ 
कारंड्या मायव्वाच्या । सतपिाला लई जोर ॥ 

 
वषगभर देवीिी पूजाअिा िालू असते. पौर्मिमा रहववारी देवीला हनवदबोि होते. र्ावात मायबाईि ं

मंहदर असेल तर ढौलकैताळा बरोबर वाजवत हनवदबोि देवीला नेलं जाते. प जारी व भक्तीिीच्या अंर्ात 
येते. हा प्रकार मािदेशात आजही हरघडी पाहायला हमळतो. 

 
कनाटकात झिििीला मायाक्कािे म ख्य ठािके आहे. हतथे देवीिे भव्य मंहदर आहे. 

 
कचचिी एवढं नगर । वाण्या उदम्याचं गाव ॥ 
णतथं धनगराचा देव ॥ 
कृष्िा कोयनाच्या वताला । कोि ताबं्याच्या घागरीची ॥ 
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कारंडी एवढी मायबाई । वािीनं कचचिी नगराची ॥ 
कारंडी एवढी मायबाई । सोप्या माळीला येती ॥ 
भोळ्या भतताची । वाट पािाती ॥ 

 
सहाहजकि हजारो भक्त दरवषी याते्रला जातात. 

 
मायबाईला औंदा । जायायाचं माझं नव्ितं मन ॥ 
माझ्या कारंड्या लाडीयीनं । णचठ्ठ्ाा धाडल्या दोन ॥ 

 
पूवी याते्रला बैलर्ाडीने जात. अलीकडे स्वतंत्र एस.टी बस झकवा जीपर्ाड्या करुन जातात. 

कृष्ट्िा नदीवर झकवा हल्लाळबाई नदीवर झलब घेतात. आंघोळ केल्यावर नवीन कपडा परीधान करुन 
कमरेभोवती झलबािे डहाळे बाधंतात. 
 

या ग कचचिी गावामंदी । कलबाचं झालं सोनं ॥ 
कारंड्या मायव्वाचं । माझ्या लाडीचं िाय लेिं ॥ 
कृष्िा कोयना ॥ मला णदसत्यात ख्वाल ख्वाल ॥ 
कारंड्या मायव्वाचा । कलब नेखून िळू चाल ॥ 

 
पाि दर्डािे देव माडूंन पूजा करतात. पाि प्रदहक्षिा घालतात. ‘िारं्भलं’ र्ाजवतात. नदीत झलब 

ध तात. मार्गस्थ िंाल्यावर हवसाव्यापाशी थाबंतात. 
 

णवसाव्या पसनं । मायबाईची णदसे न्िािी ॥ 
कारंडी मायबाई । कशगू-बैरुला घाली पािी ॥ 

 
झशर्रुबा व हबरुबा हे मायव्वािे दोन लहान भाऊ आहेत अशी लोकमानसािी समजूत आहे. याते्रत 

रे्ल्यावर प्रथम देवीच्या भेटीला (दशगनाला) जातात. प्रत्येक मािसािा व जनावरािा एक नारळ फोडतात. 
द सरे हदवशी हल्लाळबाईवर स्नान करुन प रिपोळ्यािा नैवदे्य करतात. ढोलकैताळाबरोबर वाजवत देवीला 
नैवदे्य नेतात. त्यावळेी भक्ताचं्या अंर्ात येते. क िाक िािंा नवसािा दंडवट अथवा लोटारं्ि असते. 
 

कचचिी एवढं गाव । मला णदसतं पटागंि ॥ 
नेिंत्या माझ्या साळूचं । ढोलासंगड लोटागंि ॥ 
दंडवटा परास । लोटागंि अवघड ॥ 
िावशा माझा बंधू । वाटचं लोटी खडं ॥ 

 
देवीिे नवस फेडतात. देवदशगन होते. 
 

मायबाईच्या पायऱ्या । वल्लया केसानं झाडती ॥ 
नवस राघूचं फेडइती ॥ 
कचचिी गावामंदी । ढोल कुिी किकावला ॥ 
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चुड्या माझ्या राजसानं । देव कारंडा णवनवला ॥ 
मायबाई देवळात । उभी रािीली मी अधंारात ॥ 
कारंड्या लाडीयीनं । मोती णदल्यात भंडाऱ्यात ॥ 

 
द सरे हदवशी यात्रा परत येते. 
 

मायीबाईचा याते्रकरी । म्या वळखला माळावरी ॥ 
काळी काचोळी खादं्यावरी ॥ 
मायीबाईचा भंडारा । लेली कपाळ भरुयानी ॥ 
आली कचचिी केरुयानी ॥ 

 
असे लोकदेव आहि अशी लोकश्रद्धा. 
 

❒ ❒ ❒ 
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नादुं्रकीच्या झाडाखाली तुकारामाचंी झोपडी 
 

‘आम्ही जातो आम च्या र्ावा’ अशी हनरोपािी भाषा करीत संत त काराम महाराज रे्ले. त्याला आता 
साडेतीनश ेवष ेिंाली. आपि हत्रशतकोतत्तर स विगमहोत्सवी बीज सारजी केली. पि मला तर ते न कतेि 
रे्ल्यासरखे वाटतात. ‘रातं्रहदन आम्हा य द्धािा प्रसंर्’ असे सामान्य ससंारी मािसािे खडतर जीवन जर्नू 
भक्तीच्या बळावर असामान्य िंालेले ते श्रेष्ठ सतं होते. ‘अि-ूरेिूह नी तोकडा त का आकाशा एवढा’ म्हिून 
त्यानंा वारकरी संप्रदायािा कळस मानतात. 

 
त काराम महाराजािें अभरं् म्हिजे मराठीिे लोकधन. लोकािें अन भव, भावना, वृत्ती-प्रवृत्ती त्यानंी 

आपल्या कहवतेत नेमक्या मार्ममक भाषेत माडंल्या. त्याम ळे त्यािें हकतीतरी अभरं्िरि आजही लोकाचं्या 
तोंडी आढळतात. 

 
‘ब डती हे जन देखवनेा डोळा’ या भहूमकेने समाजजीवनातील ढोंर्, दंभ, पोकळ पाहंडत्य यावर 

कठोर प्रहार करुन त्यािें हपतळ उघडे पाडिारे ते श्रेष्ठ समाजस धारक होते. हवद्रोही, बंडखोर कवी होते. 
मराठी लोकमानसाने आपल्या हृदयाच्या क पीत जपून ठेवलेली दोन रत्ने म्हिजे ज्ञानोबा-त कोबा. 
महाराष्ट्रात असा एकही र्ाव नाही हजथे भजनात त कारामािा अभरं् र्ाहयला रे्ला नाही. त्याम ळे त्यािंी 
अभरं्वािी अजरामर िंाली आहे. म्हिून त काराम महाराज आता रे्ल्यासारखे वाटतात. 

 
मराठमोळ्या हस्त्रयानंीही ओव्यातून त काराम महाराजािें देहू र्ाव, त्याचं्या जीवनर्ाथेला आपल्या 

पद्धतीने शब्दबद्ध केले आहे. पूवीच्या हस्त्रयानंा घरातील क िाच्या तरी बरोबर तीथगयात्रा घडत असे. 
 

बापा संगट पंढरी । आई संगट आळंदी ॥ 
बंधू संगट देिू । तीथश घडली मला सारी ॥ 
पंढरी करुनी । मला देिूला जायाचं ॥ 
शेंडीचं नाऱ्याळ । मला इदं्रायिीत वािायाचं ॥ 
पंढरी करुनी । गेली देिूला वाकडी ॥ 
नादुं्रकीच्या झाडाखाली । तुकारामाचंी झोपडी ॥ 

 
‘धन्य देहू र्ाव प ण्य भमूी ठाव’ अशी देहूिी कीती. क ट ंहबयासंमवते देहूला जाऊन हतथे इंद्रायिीत 

स्नान करुन शेंडीिे नारळ अपगि करुन, नादं्र कीच्या िंाडाखालील त कारामाच्या समाधीिे दशगन घेते. 
 
संत त काराम महाराज पंढरीच्या पाडं रंर्ािे हनस्सीम भक्त. ‘कन्या सासऱ्याशी जाय । मारे् परतूनी 

पाहे’ अशी हवठ ठालाच्या भेटीिी ओढ त्यानंा लार्लेली ‘पंढरीिी वारी आहे माझ्या घरी’ असे सारं्िारे 
त काराम महाराज वारीला येत असत. 
 

पंढरपूरामंदी िायती । पताका सोन्यायाची ॥ 
कदडी आलीया । देिूच्या वाण्यायाची ॥ 
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त काराम महाराज झदडने येतात. आजही आषाढी वारीला त काराम महाराजािंी पालखी ज्ञानेश्वर 
महाराजाचं्या पालखीसारखी येते. 
 

आळंदीच्या वाटेनं । येत्यात कोि कोि ॥ 
ज्ञानोबा तुकाराम । सुरतीचं दोघंजन ॥ 
आळंदी वाटनी । िायती पताका णपवयळी ॥ 
ज्ञानोबा तुकोबा । णशि साधूची कवयळी ॥ 
ज्ञानोबा पालखीत । तुकाराम घोड्यावरी ॥ 
दोघाचं्या झाल्या भेटी । वाखरीच्या वड्यावरी ॥ 
बाजीरावाच्या णिरीवरी । जोड रुमाल लोळत्याती ॥ 
ज्ञानोबा तुकाराम । साधू करगि खेळत्याती ॥ 

 
आषाढी वारीिे विगन या ओव्यात आले आहे. वारकरी संप्रदायाने सवग जातीजमातीला उद्धरुन 

जाण्यािा अहधकार हदला. मािसािे मोठेपि त्याच्या धमग, जात, झलर्, विग, पैसा यावरुन मानले जािार 
नाही तर त्याच्या भक्तीवरुन मानले जाईल असा नवा मानदंड हनमाि केला. त्याम ळे ज्ञानोबा, त कोबा ही 
जोडी एकसंघ मानली जाते पि जात्याधं लोकाकंडून आळंदीतील ‘हसद्धबेट’ ब लढोिंरने उद्धध्वस्त केले 
जाते. ज्ञानेश्वर माऊलीच्या पालखीत त काराम महाराजािंी आरती म्हिायला नकार हदला जातो. ‘भतूा 
परस्परे पडो मतै्र हजवािें’ आहि ‘जो जे वाहंिल तो ते लाहो प्राहिजात’ असे मानवतावादी पसायदान 
मार्िाऱ्या ज्ञानोबा माऊलीिे अन यायी इतके संक हित कसे? आता वारकरी संप्रदायातही जातीयवाद 
पसरहवला जात आहे. माऊलीच्या शब्दात ‘जे खळािंी व्यंकटी सांडो तया सत्कमी रती वाढो’ असे आग्रहाने 
साहंर्तले पाहहजे. 

 
त काराम महाराज वैक ं ठाला हनघाले, जाताना ते आपली पत्नी हजजाबाईला म्हिाले – 

 
तुकाराम बोलं । णजजा माझ्या संग चल ॥ 
मागं िुत्याल तुझं िाल ॥ 
तुका वैकंुठाला जातो । णजजा धर माझा णविा ॥ 
मागं कुिाच्या लेकी सूना ॥ 
तुकाया मनी तुका । जीजी इमानात बस ॥ 
घरी दुधाची तान्िी मस ॥ सोडूनी येऊ कसं ॥ 
कोि करील बडदास ॥ 

 
हजजाबाई संसारात रमिारी सामान्य संसारी स्त्री. हतिे मन संसारातून हनघत नाही. मर् 

त कारामातला परखड समाजस धारक म्हितो– 
 

तुकाराम बोलं । ऐशा झाल्या णकती बाया ॥ 
जन्मा येऊनी गेल्या वाया ॥ 

 
शवेटी त काराम रे्ले. 
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तुका मनी तुका । कुिी गेलेला नािी पाणिला ॥ 
नादुं्रकीच्या झाडाखाली । जोडा रेशमी राणिला ॥ 

 
त काराम महाराज हवमानात बसून स्वर्ात रे्ले असे साहंर्तले जाते. पि त्याचं्या मृत्यूहवषयी मोठा 

वाद आहे. अनेक िमत्काराच्या पाठीमारे् प्रस्थाहपतािें भयाि कारस्थान लपलेले असाव.े 
 
एक ओवी त कारामाच्या कायावर प्रकाश टाकिारी आहे. 

 
तुका वैकंुठाला गेला । जन्मा येऊन त्वा धंदा काय केला ॥ 
तुकाराम बोलं । म्या णजत अभंग रचला ॥ 

 
भाषा वरे्ळी असेल पि आशय असा त कारामानंी हजवतं, अक्षर अभरं् रिना रे्ली साहहजकि 

मराठी साहहत्य समदृ्ध िंाले. 
 
लोकसाहहत्यातील एखादी ओवी वायाला येिेस द्धा भाग्यािे असते. खेडूत हस्त्रया अहशहक्षत. 

त्यानंा अध्यात्म करायिाही अहधकार नाही. त्यात संत, कवी, समाजस धारक. हशक्षक यािें काम मानवी 
मन-ब द्धीिा हवकास करण्यािे. लौहकक दृष्टीने पाहिाऱ्याच्या हे नीट लक्षातही येत नाही. त्याम ळे मराठी 
लोकर्ीतातून त काराम महाराजािंी जीवनर्ाथा स्थूलपिे हिहत्रत िंालेली आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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नजजामातेच्या पोटी जन्मला नहरा 
 

सध्या जयतं्यािे हदवस आहेत. रामनवमी, हन मान जयतंी िंाली. आता आबंेडकर जयंती आहि 
हशवजयतंी येईल. उत्सवहप्रय भारतीय लोकमानस फार प्रािीन काळापासून य र्प रुषाच्या जयतं्या साजऱ्या 
करीत आले आहे. र्ोक ळाष्टमी, रामनवमी. दत्तजयंती, बहलप्रहतपदा, नरझसहजयंती वर्ैरे. आज 
कालान रुप जयंती साजरी करण्यािी पद्धती बदलली असली तरी ‘य र्प रुषािे स्मरि करिे’ हे सूत्र मात्र 
कायम आहे. 
 

णशवरायाचे आठवावे रुप । . . . . आठवावा साके्षप 
. . . . आठवावा प्रताप । भूमंडळी । 

 
असे समथग रामदास का सारं्तात? य र्प रुष जन्माला आला की हनसर्ग त्यािी मूस मोडून टाकतो 

असे इमसगनिे प्रहसद्ध विन आहे. दर हपढीत महाप रुष जन्माला येत नाहीत. त्याम ळे मानवी समाजाला त्या 
य र्प रुषाच्या जीवनिहरत्रात, हविार कायात आपल्या जीवनािी वाट िोखाळावी लार्ते. हदशा शोधावी 
लार्ते. म्हिूनि आपि जयंत्या साजऱ्या करतो. 

 
लोकाचं्या हृदयझसहासनावर आरुढ िंालेले ि. हशवाजी महाराज ही महाराष्ट्रािी अच्स्मता आहे. 

 
णनश्चयाचा मिामेरू । बिुत जनाशंी आधारू ॥ 
अखंड क्स्थतीचा णनधारु । श्रीमंत योगी ॥ 
यशवंत, कीतीवतं । सामथ्यशवंत वरदवंत ॥ 
पुण्यवंत, नीतीवतं । जािता राजा ॥ 

 
असे हशवरायाचं्या व्यच्क्तमत्त्वािे समपगक विगन समथग रामदासानंी केले आहे. मध्यमय र्ीन 

स लतानी अधंकारात मराठी मािसाच्या अंतुःकरिातील आत्महवश्वास जार्वनू त्यानंा आत्महनभगर 
बनहविारे, परकीयाचं्या अन्यायाहवरुद्ध जनतेला संघहटत करुन स्वातंत्र्याच्या आकाकं्षा जार्हविारे, 
रयतेच्या कल्यािकारी स्वराज्यािी हनर्ममती करिारे, ि. हशवाजी महाराज हे महान य र्प रुष होते. 
द जगनािे कदगनकाळ, सज्जनािे रक्षिकते, आपल्या स्वराज्यात स्त्री-शूद्रानंा सन्मानाने वार्वनू धमातीत 
मािसाच्या प्रहतष्ठेिी मानवतावादी कल्पना साकार करिारे असामान्य महाप रुष होते. 

 
हशविहरत्रावर पोवाडे-बखरीपासून कथा-कादंबऱ्यापयंत हवप ल लहलत साहहत्य हनर्ममती िंाली 

आहे. मात्र लोकसाहहत्यात त्याचं्यावर लोकर्ीते वा ओव्या फारशा हमळत नाहीत.. ज्ञानोबा, त कोबापासून 
जनाबाई िोखाबापयंत लहानसहान संतावर ओव्या आढळतात मात्र लोकाचं्या हृदयझसहासनात वास 
करिाऱ्या हशवाजी राजाचं्यावर ओव्या हमळत नाहीत हे एक कोडेि म्हिाव ेलारे्ल. राज्यकते स्त्रीर्ीतािा 
हवषय होत नाही का? हशवाजी राजावंर हस्त्रयाचं्या ओव्या नसतील तर इतर कोित्याही राजकत्यावर ओव्या 
असण्यािी शक्यता फारि कमी आहे. असे का िंाले असावे? राजसत्ता व राजे हे ग्रामीि भार्ातल्या 
सामान्य हस्त्रयापंासून हकतीतरी दूर असलेली र्ोष्ट होती. तो त्याचं्या अन भवािा भार् नव्हता. कथा 
कीतगनातून संतिहरते्र जेवढी त्यानंा पहरहित होती तेवढा इहतहास पहरहित नव्हता. मधल्या काळात जर 
मराठ्यािंा इहतहासही ज्ञात नव्हता. एकोहिसाव्या शतकात त्यावर नव्याने प्रकाश टाकण्यात आला. 
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हशवजंयती स रू होऊन शभंर वषग िंाली आहि ग्रामीि भार्ात तर हशवजंयती तीस-िाळीस वषापासून 
साजरी होत आहे. या काळात आध हनकीकरिाम ळे ‘जाते’ रे्ले आहि हस्त्रयाचं्या ओव्यािी हनर्ममती कमी 
िंाली. त्याम ळे हशवाजी राजावंर ओव्या हनमाि िंाल्या नसाव्यात. 

 
जयंती म्हिजे जन्मसोहळा. तो पाळिा बाधूंन फ ले टाकून, बारशािे पाळिे म्हिून, प्रसाद वाटून 

साजरा करण्यािी परंपरा आहे. माझ्या बालपिापासून हशवाजी महाराजािंा एक पाळिा मी ऐकत आलो 
आहे. बारशाच्या समारंभात तो हमखास म्हटला जातो. हशवजयंतीसाठी तोि पाहू या. 
 

पणिल्या णदवशी राजदरबारी । आला वंशाला असा क्षत्रीय ॥ 
बाळ णशवाजी पणिल्या अवतारी ॥१॥ जो बाळा जो रे जो... 
दुसऱ्या णदवशी चला मंणदरी । केली आरास नानायापरी ॥ 
न्िाऊ घालती दासी संुदरी ॥२॥ जो बाळा जो रे जो... 
णतसऱ्या णदवशी वाजली घंटा । साऱ्या नगरीमंदी आनंद मोठा ॥ 
उठा बायानो संुठवडा वाटा ॥३॥ जो बाळा जो रे जो... 
चवथ्या णदवशी केला शंृगार । आले तानाजी मामा शेलार ॥ 
णशवाजीस शोभे सरदार ॥४॥ जो बाळा जो रे जो... 
पाचव्या णदवसी पाचवी केली । धन्य अणंबका धाऊनी आली ॥ 
जयप्राप्ती राजाला णदली ॥५॥ जो बाळा जो रे जो... 
सिाव्या णदवसी लावूनी लळा । कानी कंुडल गळा मोत्याच्यामाळा ॥ 
गंध केशरी कपाळी टीळा ॥६॥ जो बाळा जो रे जो... 
सातव्या णदवशी सातवी करा । णजजामातेच्या पोटी जन्मला णिरा ॥ 
त्याच्या टोपीला मोत्याचा तुरा ॥७॥ जो बाळा जो रे जो... 
आठव्या णदवशी आनंद मोठा । आले सेनापती तानाजी उठा ॥ 
िाती तलवार णफरणवतो पट्टा ॥८॥ जो बाळा जो रे जो... 
नववे णदवसी नवरत्न णिरा । जसा मोत्याने गंुणफला तारा ॥ 
त्याच्या स्वरुपाचा प्रकाश सारा ॥९॥ जो बाळा जो रे जो... 
दिावे णदवसी करुनी साज । घोड्यावर रेशमी जीन ॥ 
फोटो काढावा वरती बसून ॥१०॥ जो बाळा जो रे जो... 
अकराव्या णदवशी अकरावा रंग । पािूनी बाळाला सेना झाली दंग ॥ 
पाची ित्यारे राजाच्या संग ॥११॥ जो बाळा जो रे जो... 
बाराव्या णदवशी बोलवा माळी । केली आरास लावूनी केळी ॥ 
नाव णशवाजी ऐका मंडळी ॥१२॥ जो बाळा जो रे जो... 
तेरावे णदवशी चला मंणदरी । पाळिा बाधूंन रेशमी दोरी ॥ 
गािं गाऊन िलवी संुदरी ॥१३॥ जो बाळा जो रे जो... 
चवदावे णदवशी लाऊनी ध्वजा । मदश मराााने जमणवल्या फौजा ॥ 
बाळ णशवाजी दख्खनचा राजा ॥१४॥ जो बाळा जो रे जो... 
पंधरावे णदवशी नौबत वाजे । बाळ अबंारीत करीत साज ॥ 
संग सेनापती लष्करी फौज ॥१५॥ जो बाळा जो रे जो... 
सोळावे णदवशी सोळावा केला । रामदास स्वामी णवद्या बोलला ॥ 
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धन्य णशवाजीचा पाळिा गाईला ॥१६॥ जो बाळा जो रे जो... 
 

पाळिा खरे तर म्हिून बघावा आहि ऐकून पाहावा. त्याहशवाय त्यािा प्रभाव जािवत नाही. 
पाळण्यात जन्मकाळिे विगन येते. य र्प रुषाच्या समग्र जीवनकायािा आढावा हतथे अपेहक्षत नसतोि. जन्म 
हीि सवात अलौहकक घटना असते. तरीही वरील पाळण्यात त टक असे काही संदभग येतात. क्षहत्रय वशंात 
राजदरबारी जीजामातेच्या पोटी हा हहरा जन्मला त्याचं्या जन्माने साऱ्या नर्रीला आनंद िंाला. स वाहसनी 
बायानंी स ंठवडा वाटला. अंबामातेच्या कृपाप्रसादाने राजानंा जयप्राप्ती िंाली. बारशाला मोठी आरास 
करुन थाटामाटात हशवभक्तीम ळे हशवाजी हे नाव ठेवले. तलवार िालहवण्यािे, दाडंपट्टा हफरवण्यािे 
राजानंी हशक्षि घेतले सवरं्ड्याच्या फौजा जमहवल्या. राजाना पाहून सेना दंर् िंाली. तानाजी मालूसरे, 
शलेार मामा हे सरदार त्यानंा शोभले. यवनािंा हनुःपात करुन बाळ हशवाजी दख्खनिे राजे िंाले. त्यानंी 
रयतेच्या कल्यािकारी राज्यािी, स्वराज्यािी स्थापना केली असा प्राथहमक आशय या पाळण्यातून आला 
आहे. 

 
‘आले सेनापती तानाजी उठा’ असा अनऐहतहाहसक उल्लेख व सजहवलेल्या घोड्यावर ‘फोटो 

काढावा वरती बसून’ असा अर्दी अलीकड्या (कदाहित प्रहक्षप्त) उल्लखेही या पाळण्यात आला आहे. 
 
म ळात पाळिा ही कवीिी हनर्ममती असते पि प ढे कवीिे नाव र्ळून पडून तो लोक साहहत्यािा भार् 

होते. बारशाच्या हवधीर्ीतातून म्हटल्या जािाऱ्या पाळण्यातून य र्प रुषािा संस्कार केला जातो. असा 
पाळिा र्ाण्यामारे् हशवाजी राजासारखा कतगबर्ार प त्र व्हावा अशी लोकइच्िा असते. हशवजयतंीच्या 
हनहमत्ताने मराठी मातामाऊल्यानंी बारशाच्या वळेी हशवाजी महाराजािें पाळण्यातून केलेले हे ‘स्मरि’ 
रहसकाचं्या िरिी अपगि! 
 

❒ ❒ ❒ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

नशखरीचा शंभ ू
 

मािदेशात हशखर झशर्िापूर हे एक प्रहसद्ध तीथगके्षत्र आहे. हतथे शभं ूमहादेवािे प्रािीन मंहदर आहे. 
ते लोकािें श्रद्धास्थान बनले आहे. धार्ममकदृष्ट्या हे के्षत्र महत्त्वािे आहेि पि राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वािे 
आहे. िाल क्य राजे, ि. शहाजी व ि. हशवाजी महाराज, फलटििे झनबाळकर, मोरोपंत झपर्ळे, 
प ण्यश्लोक अहहल्याबाई होळकर, झत्रबकजी डेंर्ळे या ऐहतहाहसक व्यक्तीिा या स्थानाशी सबंंध आला 
होता. ‘हर हर महादेव’ अशी र्जगना करीति मराठ्यानंी य द्धात असामान्य परािम र्ाजहवला. 

 
झहदू दैवत परंपरेत हशव-वैष्ट्िव व शक्ती असे तीन दैवत समूह मानले जातात. त्यातील हशवभक्ती 

सवात प्रािीन आहे. भारतात ती सवगत्र आढळते. महाराष्ट्रात तर सवात प्रािीन मंहदरे हशवािी आहेत. 
त्यातील एक स्थान म्हिजे हशखर झशर्िापूरिा शभं ूमहादेव. 

 
सह्याद्री पवगतात, मािदेशाच्या उत्तर बाजूस एका डोंर्ररारें्त हे हशवमहंदर आहे. 

 
िा कोथला नामे णगरीवर ।मािनदीच्या तीरावर ॥ 
जेथे शंभूमिादेव शंकर ।आनंदेशी रािीला ॥ 

 
असे या स्थानािे विगन दासर्िू महाराजानंी केले आहे. 
 
शकंर-पावगतीच्या अनेक कथा प रािात आहि लोकसाहहत्यात आढळतात. शभं ूमहादेव इथे कसे 

आले ही सारं्िारी त्यातील एक कथा अशी. एखदा शकंर पावगती सारीपाट खेळत होती. शकंरजी डाव 
हरत होते. नारदानंी हिडल्यावर ते रार्ाला येऊन येथे राहहले. पावगती हभल्लीिीिा वषे घेऊन त्याना शोधीत 
इथे आली. हाि आशय प ढील ओव्यातून प्रर्ट िंाला आहे. 

 
सोंगट्याचं डाव ।आल्याती आठ नऊ ॥ 
मिादेव सागंीतो ।नको णगरजा रडी घेऊ ॥ 
रुसला शंभूदेव ।डोंगरी घाली धूप ॥ 
णगरजा नार शानी ।घेत णभल्लीनीचं रुप ॥ 

 
शकंर पावगतीिा स्वभाव परस्पर हभन्न. त्याम ळे पतीपत्नी म्हिून ते हजतके भाडंले हततके इतर क िी 

क्वहिति भाडंले असतील. शवेटी शोध करीत आलेल्या पावगतीिी िैत्र श द्ध पंिमीला शकंराशी भेट िंाली 
आहि अष्टमीला प न्हा हववाह िंाला. या काळात आजही हशखर झशर्िापूरला यात्रा भरते. लोक मोठ्या 
श्रदे्धने सहक टंूब याते्रला येतात. एक माऊली अशीि याते्रला हनघाली आहे ती म्हिते. 
 

णशखर कशगिापूर ।दुरुन णदसत पारवं ॥ 
णगरजा नारीच्या न्िािीवर ।झाड बेलाच णिरवं ॥ 
िात मी जोडयीते ।तळ्यापासून णशखराला ॥ 
शंभू पावतो कैकाला ।मी जातेया चैत्राला ॥ 
शंभूचं णशखर ।नार चढती जोमानं ॥ 



 अनुक्रमणिका 
 

छत्री धरली रामानं ।पुत्र घेतलाय मामानं ॥ 
नऊ लाखाची पायरी ।मला चढताना झालं ऊन ॥ 
देवा त्या शंभूजीचं ।कधी िोईल दशशन ॥ 

 
मंहदर उंि डोंर्रावर असल्याम ळे पूवीच्या काळी िालत जाताना असा त्रास होत असे. भक्तािं मन 

देवाच्या दशगनासाठी आतूर िंालेले असे. 
 
हशखर झशर्िापूरला श्रावि सोमवार, महाहशवरात्रीला यात्रा भरतात पि खरी यात्रा िैत्रातीलि 

असते. यावळेी र्ावोर्ाविे भक्त कावडीने जलतीथग आिनू शभं ू महादेवाला अहभषेक करतात. ही 
लाकडािी कावड त्याला लावलेले राजंिासारखे हपतळी जलक ं भ व हशडासारख्या दोन लहान मोठ्या 
भर्व्या पताका वाहून नेताना त्यािी होिारी हालिाल मोठी वैहशष्ट्यपूिग असते. लोक श्रदे्धने आजही या 
कावडी खादं्यावरुन वाहून नेतात. त्यातही मराठवाड्यातून येिारी भतू्या तेल्यािी कावड सवात मोठी आहि 
मानािी असते. खाद्यावंरुन वाहून आिताना हवशषेतुः डोंर्र िढताना वाहिारािी कसोटी लार्ते. भक्तर्ि 
महादेवािा धावा करतात. 
 

तेल्या भूत्याची कावड ।मंुगी घाटाला थटयली ॥ 
शंभू देवाची णगरजा नार ।कंुकू लेताना उठयली ॥ 

 
भक्ताच्या अडििीला धावनू जािे देवािे ब्ीद. देव आहि भक्त याचं्या पे्रमािी हनदशगक अशी ही 

ओवी आहे. महाराष्ट्रातील अनेक हठकािाहून देवाच्या काठ्याही येतात. त्यात भातखंडीिी काठी सवात 
उंि असते. ितै्र श द्ध अष्टमीला देवाच्या लग्नािा सोहळा असतो. 
 

णशखर कशगिापूर ।खाली बळीचं देवायाळ ॥ 
णगरजा मािेर जवयाळ ॥ 
शंभूजी णशखरावरी ।बळी बसलाय तळी ॥ 
चैताच्या मणिन्यामंदी ।धज लावून गेलाय साळी ॥ 

 
बळी म्हिजे अमृतेश्वर. त्यािे मंहदर डाव्या बाजूला खाली आहे. धज लावण्यािा एक वैहशष्ट्यपूिग 

प्रकार येथे आढळतो. वषगभर एक क ट ंब हे ५५० फूट लाबंीिे पार्ोटे हवित असते. त्यािे एक टोक शभं ू
महादेवाच्या हशखराला व द सरे टोक बळीच्या हशखराला लावनू धज लावतात. पूजाअिा नैवद्य बोि होते. 
तेल्या भतू्याच्या कावडीला आहेर होतात. 
 

वाजंत्री वाजत्यात ।कशगिापूराच्या चावडीला ॥ 
आिेर िुत्यात ।तेल्या भूत्याच्या कावडीला ॥ 

 
आहेर होताना वाजंत्री वाजहवण्यािा प्रकार लग्न कायात आजही सवगत्र आढळतो. पहवत्र र्ोष्टी 

हवषयीिी श्रद्धा आहि आिार यािी एकहजनसी व्यवस्था म्हिजे धमग असे दूरखाईमिे मत आहे. प्रत्येक 
दैवतपूजेत काही वैहशष्ट्यपूिग वनस्पतीला महत्त्वािे स्थान असते. महादेवाच्या पूजेत बेल व दवना याला 
महत्त्व असते. 



 अनुक्रमणिका 
 

 
णशखर कशगिापूर ।दोन्िी नादंावी जोडीईन ॥ 
शंभूच्या णशखराला ।दवना चढीला गाडीईन ॥ 
शंभूच्या णशखरी ।दवना खात्याती पाखईर । 
शंभू देवाची णगरजा नार ।घाली मंुग्याला साखईर ॥ 
मिादेवाच्या कपडीवर ।बेल वाणिला णशळाताजा ॥ 
पुत्र मागूनी गेला राजा ॥ 

 
शवेटच्या ओवीिा संबधं ि. शहाजी महाराजाशंी उदे्दशून असावा. एखाद्या देवाच्या वा साधू 

प रुषाचं्या कृपाप्रसादाने म लर्ा िंाल्यावर त्यािीि नाव े ठेवण्यािी प्रथा भोसले घराण्यात होती. मालोजी 
महाराजानंीही नाव ेअशीि ठेवली होती. शहाजी महाराज हशवभक्त होते. ते अनेकदा हशखर झशर्िापूरला 
देवदशगनासाठी येत. हशवशकंराच्या कृपाप्रसादाने हजजामातेला प त्र िंाल्यावर त्यािे नाव हशव-हशवा असे 
ठेवले असाव.े प ढे ‘जी’ हे आदराथी पद लावनू हशवाजी िंाले असाव.े हशवाजी महाराज झपडीवरल्यासारखे 
अधग िंद्राकार कपाळी र्ंध लावीत असत. तेही हशवभक्त होते. ‘हर हर महादेव’ ही र्जगनाही त्यािीि. 
लोकर्ीतातील एखादी ओवी इहतहासावर असा प्रकाश टाकू शकते. इहतहास तज्ज्ञानी यािा शोध घ्यायला 
हवा. 

पूरूष देव वा संत या हवषयीच्या हस्त्रयाचं्या ओव्या पाहहल्या तर त्यात एक वैहशष्ट्य सवगत्र आढळते. 
प रुषािे र् िर्ाि त्या हस्त्रयाचं्या संबधंानेि अहभव्यक्त करतात. हवठ्ठलाच्या ओव्या रुच्क्मिी, जनाबाई, 
रामावरील ओव्या सीतामाई, हबरुदाच्या ओव्या कामाबाई. मायाक्का, ज्ञानेश्वराचं्या ओव्या म क्ताबाई, 
त कारामाचं्या ओव्या हजजाबाई येताति. शभं ू महादेवाच्या ओव्यात हर्रजा येतेि. प रुषाकडे स्त्री स्त्रीच्या 
भावसंबधानेि पाहाते. देवदेवताकडेही लोकमानस नातेसंबंधाने पाहाते. हशखर झशर्िापूर शभं ूमहादेव व 
पंढरीिा हवठ्ठल हे मेव्हिे होते. महादेवािी बहीि रुच्क्मिी हवठ्ठलाला हदली होती. 
 

णशखरीचा शंभू ।णवठू सख्याचा मेव्िना ॥ 
रुक्तमिी बणििीसाठी ।बाधंी पदरी दवना ॥ 

 
शवै-वैष्ट्िवाना एकत्र करिारा लोकदेव म्हिजे हवठ्ठल. तो म ळात हवष्ट्ि रुप पि म क टावर हशवािी 

झपड वार्हविारा. पि वरील ओवीत या दोन देवतािंा वरे्ळाि संबधं दाखहवला आहे. असा संबधं इतरत्र 
क ठेही आढळत नाही. लोकमानस देवािंा सबंंध लौहकक पातळीवर जोडते. आहे त्यात समाधान मानून 
स खाने जर्ण्यािी हशकवि भारतीय परंपरेने हदली आहे. वरे्ळ्या संदभात हाि आशय एका ओवीत आला 
आहे. 
 

मिादेवाच्या कपडीवरी ।तीन पानाचा बेल वािावा । 
शेजचा भरतार ।नारी असलं तसा घ्यावा ॥ 

 
शभं ूमहादेव हकती हवरक्त, हकती भोळा, हकती रार्ीट, हकती संतापी पि पावगतीने त्याचं्याशी हट्टाने 

लग्न करुन संसार केलाि तसा हस्त्रयानंी करावा असेि या ओवीतून परंपरेला सूिवायिे असाव.े 
❒ ❒ ❒ 
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पंढरीची वाट 
 

कृहषससं्कृतीच्या च्स्थतीहशलतेच्या कालखंडात भारतात भक्ती सपं्रदायािा उदय िंाला. 
महाराष्ट्रात ही भक्ती िळवळ प्राम ख्याने वारकरी संप्रदायाच्या हवठ्ठल भक्तीच्या रुपाने हवकसीत िंाली. 
तसा हवठ्ठल हा लोकदेव. सतंानी हवष्ट्ि -कृष्ट्िाच्या रूपात त्यािे उदात्तीकरि केले. पूवंपार िालत आलेल्या 
हवठ्ठल भक्तीला लोकसंग्रहािी जोड देवनू त्यात नवितैन्य हनमाि केले. ज्ञानदेवानी र्ीतेवर रसाळ भाष्ट्य 
करुन अध्यात्माज्ञान सवासाठी ख ले केले. नामदेवानंी भक्तीमार्ािा प्रसार केला. ससंारात राहून परमेश्वर 
प्राप्त करुन घेता येतो असा आत्महवश्वास लोकातं हनमाि केला. िोखामेळ्यापासून जनाबाईपयंत 
अठरापर्ड जातीतील अनेक संत भच्क्तमार्ाने उद्धरून रे्ले. त्याचं्या सामान्य जीवनाला असमान्यत्व प्राप्त 
िंाले. एकनाथ महाराजानंी ही वारकरी भक्ती संप्रदायािी िळिळ जनमानसात खोलवर रुजहवली. 
त्यातून मराठी संस्कृती आहि साहहत्यािी हनर्ममती व जडिघडि िंाली. 

 
महाराष्ट्राच्या ग्रामीि भार्ात आहि बह जन समाजात वारकरी संप्रदाय आहि हवठ्ठलभक्ती खोलवर 

रुजली आहे. महाराष्ट्रात असं एकही र्ाव नसेल की हजथे हवठ्ठलािं भजन कीतगन िंालं नाही. लहान म लं 
टाळ्या वाजवायला लार्ले की त्याला लोकमानस ‘हवठ्ठल-हवठ्ठल’ म्हिायला हशकहवते. त्याम ळे मराठी 
मािसाच्या मनात क ठेतरी खोलवर हवठ्ठल भक्तीिा ससं्कार रुजहवला जातो. आजच्या हवज्ञान य र्ात 
दळिवळिािी एवढी साधने असताना लाखो भाहवक आषाढी कार्मतकी वारीला पायी िालत जातात. 
मेघराजानं कृपा केली. खरीप पेरिी िंाली. पीकं तासी लार्ली की शतेकऱ्यािंी पाऊले पंढरीिी वाट 
धरतात. मनैाबाई शतेकऱ्यािी कन्या. हतच्या सासरी-माहेरी पंढरीच्या वारीिी पंरंपरा होती. लहान 
असताना ती आई–बापाबरोबर पंढरीला रे्ली होती. लग्न िंाल्यावरही आठ-दहा वषापूवी ती र्ावातल्या 
बायकाबंरोबर पंढरीला जाऊन आली होती. िंद्रभारे्ति स्नान, हवठ्ठलािे दशगन, संतािंा सहवास व 
भजनकीतगनािा हतने अन भव घेतला होता. अलीकडे संसारािे व्यापताप वाढले होते. क ं ट ंबातील 
कटकटीने ती व्यापली होती. त्यासाठी ती हनत्यनेमाने घरातल्या त ळशीिी पूजा – अिा करीत होती. 
 

सकाळच्या पारी ।तुळशीकडनी माझा धावा ॥ 
जाती पंढरीच्या देवा ॥ 

 
र्ावातल्या काही बायका दरवषी आषाढी वारीला जात. त्या वारी, पालख्या, पंढरपूर, भजन 

कीतगन याबद्दल आपले अन भव सारं्त. मनैाबाईिी उठबस या बायकात असल्याने हतलाही पंढरीला 
जाण्यािी पे्ररिा िंाली. र्ावात पोथी वािन, भजन कीतगन असलं की ती ऐकायला जात असे. 
 

पोथी पुस्तकाचा ।मला कळना अनुभव ॥ 
सावळ्या णवठ्ठला ।मला पंढरी दाव ॥ 

 
भक्ती ही आिरिात आिायिी र्ोष्ट आहे. ती पोथ्या प स्तकातून कळत नाही. यासाठी हवठ्ठलाि ं

नामस्मरि, भजन-कीतगनात सहभार् आहि सतंसज्जनािा सहवास आव्यक असतो. पंढरीला रे्ल्याहशवाय 
हा भच्क्तस खािा हदव्य अन भव येिार नाही म्हिनू हतने या आषाढी वारीला पंढरीला जायिं ठरहवलं. 
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एखादी र्ोष्ट करण्यािी ब द्धी परमेश्वरि आपिाला देतो. अशी समजूत आहे. पंढरीला जाण्यािी 
पे्ररिा त्या हवठ्ठलानंि हदली. 
 

पंढरीला जाया ।औंदा नव्ितं माझं मन ॥ 
सावळ्या णवठ्ठलानं ।णचठ्ठ्ाा धाडल्या दोन ॥ 
पंढरपुरामंदी ।रुक्तमि माझी सखू ॥ 
कोऱ्या कागदातं ।णतनं धाडल मला कंुकू ॥ 

 
हवठ्ठलानं हनरोपािा अहबरब क्का आहि रुच्क्मिीनं क ं कू धाडून पढंरीला येण्यािं आवाहन केल्याम ळे 

हतला पढंरीला जावसंं वाटू लार्लं. 
 
पि वाटलं म्हिनू बाई मािसाला थोडि जाता येते. कारभाऱ्यािी परवानर्ी, सोबत, वाटखिी, 

संसारातील व्यापताप यातून जमायला पाहहजे. वारीला पालखीत जािाऱ्या बायकानंा आपि येिार 
असल्यािं हतने अर्ोदरि सारूं्न टाकलं. पि हतिं जािं सतत डळमळीत होई. त्यावळेी सख बाई म्हिाली 
– 
 

पंढरीला जाया ।जातो म्ििून रािू नका ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलाला ।वाट बघाया लावू नका ॥ 

 
असं म्हटल्यावर हतनं मनािा हनश्चय केला आहि ती तयारीला लार्ली. कपडे ध तले. भाकरत कडा 

केला, तहान लाडू भकू लाडू घेतले. पैशाआडक्यािी तयारी केली. आई-बापाला संरं् घेतलं. कारभाऱ्यािी 
मनधरिी करुन परवानर्ी काढली. हजवाभावाच्या सख्या बरोबर होत्याि. 

 
पंढरीला जाती ।संग नेती मी आईबापाला ॥ 
घालती पािी ।तुळशीच्या रोपाला ॥ 
पंढरीला जाती ।माझ्या णशिच्या गडयिी ॥ 
तुळशीची रोप ।चंद्रभागेच्या कडयनी ॥ 

 
सर्ळी तयारी िंाली. देवळात वारकरी जमले. वीिा उभा राहहला. टाळमृद ंर् वाजायला लार्ले. 

‘अलंकाप री’ ने भजनास स रुवात िंाली. ‘रुप पाहता लोिनी’, ‘स ंदर ते ध्यान’ असे पाि अभरं् िंाले. 
संतािंा अभरं् िंाला. ‘प ंडहलक वरदा हरी हवठ्ठल’ िा र्रज िंाला आहि ‘रामकृष्ट्ि हरी’ करत झदडी 
हनघाली. झदडीत दहा बारा बायका सहभार्ी िंाल्या होत्या. मजल दर मजल करत झदडी िालली. आडव ं
लार्िाऱ्या र्ावाहवषयी ती म्हिते – 
 

पंढरीला जाया ।आडवं लागती मािगंगा ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलाचं ।वतशमान मला सागंा ॥ 
पंढरीला जाया ।आडवं लागत सागुंल ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलाचं ।रुप देवाचं चागंल ॥ 
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जी र्ाव ंआडवी लार्तील त्याच्याशी यमक ज ळवनू अशा अनेक ओव्या म्हटल्या. 
 

पंढरीला जाया ।आडवी लागती जेजूरी ॥ 
णवठ्ठलाच्या आधी ।देव भेटला मल्िारी ॥ 

 
जेज रीच्या खंडोबा मराठी मािसाच्या देव्हाऱ्यातला देव. वाटेत त्यािंही दशगन होतं. 
 
पंढरीच्या वाटेवरी टाळमृद ंर्ािा र्जर हहरनामािा उदघोष करीत झदडी िालते. पाऊस पडतो. 

हिखल होतो. थंडीवारा स टतो. िालून िालून पायाला फोड येतात पि वारकरी कशािी पवा करीत 
नाहीत. त्यानंा एकि ध्यास लार्लेला असतो. पंढरपूर आहि हवठू सख्यािे दशगन. सर्ळी संकटं देवापगि 
केली जातात. 
 

पंढरीची वाट ।बाई कशानं ओली झाली ॥ 
सयीला णकती सागूं ।रािी रुक्तमिी पािी न्िाली ॥ 
पंढरीची वाट ।वाट चालती णचखलाची ॥ 
संगे सोबत णवठ्ठलाची ॥ 
पंढरीची वाट ।कुण्या पाप्यानं नागंरली ॥ 
लाडके मैनाबाई ।गाडी बुतयाची िादरली ॥ 
पंढरीला जाया ।एवढं मोकळं माझे केस । 
देवा माझ्या णवठ्ठलाची ।माझ्या साधूंची एकादस ॥ 

 
हनष्ठा संकटावर मात करते. 
 
पंढरीच्या वाटेवरील नवी मािसं, नवी र्ाव,ं हतथले म क्काम, भक्तानंी वारकऱ्याना हदलेली जेवि,ं 

हवठ्ठलनामािा र्जर, भजन आहि रात्रीिी कीतगनं, याम ळे वारकरी भक्तीच्या वरे्ळ्याि जर्ात न्हाऊन 
हनघतात. घरप्रपंि, म लंबाळं, शतेीवाडी, र् रंढोरं, सारंसार हवसरुन जातात. हहरनामाच्या भजनाने ही 
वाटिाल आनंददायी होते. 
 

पंढरीच्या वाट ।टाळवाल्याचा ताटवा ॥ 
मधी मृदंुग नटवा ॥ 
पंढरीची वाट ।कदड्या पताका लोळती ॥ 
देव माझ्या णवठ्ठलाचं ।साधू रींगाि खेळती ॥ 
पंढरीची वाट ।सयी चालाया िलकी ॥ 
माझे तू मैनाबाई ।संगं साधूची पालखी ॥ 

 
पालखीिी संर्त, नामदेव-त कोबािें अभरं्, नाथाचं्या र्ौळिी, भारूड आहि रोज होिारी कीतगनं 

याम ळे पंढरीिी वारी भक्तीस खािी माहंदयाळी ठरते. 
 



 अनुक्रमणिका 
 

पे्रमात भेटी पेक्षा प्रतीके्षिा आनंद असतो. र्ड िढताना हनसर्गसौंदयग पाहण्यािा आहि र्ड 
िढण्यािा एक आनंद हमळतो. तसा पढंरीिी वाट िालताना हवठ्ठलदशगनाच्या ओढीिा व िालण्यातील 
भच्क्तस खािंा अन भव हमळतो. प्रत्यक्ष संतानी सारं्नू ठेवले आहे. भक्तीिे स ख म च्क्तच्या स खापेक्षा श्रेष्ठ 
आहे. आठ पधंरा हदवस िालून रे्ल्यावर पढंरी दृहष्टके्षपात येते. पूवी र्ावात मंहदरािा कळस सवात उंि 
असे. तो हदसू लार्ला की र्ाव आलं असे समजत. पढंरीच्या दशगनाने वारकऱ्याला होिारा आनंद काय 
विािा. 
 

पणिला माझा नमस्कार ।बाई इसाव्यापासी केला ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलाचा ।कळस सोन्याचा पाणिला ॥ 

कळसास केलेला नमस्कारस ध्दा देवाला पोहोितो. 
पंढरपूर बाई ।दुरुन णदसत णिरवंगार ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलाच्या ।तुळशी बनाला आला बिार ॥ 

 
भक्तािंा भ केला पाडूंरंर् वारकऱ्याचं्या स्वार्ताला येतो. जसा तो ज्ञानोबा-त कोबाच्या पालख्याना 

सामोरी जातो. तसा सामान्य वारकऱ्याचं्या हदड्यािेंही स्वार्त करतो. 
 

पंढरीला जाया ।उशीर मला झाला । 
प्रीतीचा पाडुंरंग ।आडवा वाटेत आला ॥ 
जाईन पंढरपुरी ।उभी रािीन धमशशाळा ॥ 
णवठ्ठल देव बोलं ।कवा आलीसं लेकीबाळा ॥ 

 
ज्ञानोबापासून त कोबापयंत सवग संतानंी पढंरीिे बहारदार विगन आपल्या अंभरं्ातून केले आहे. 

लोकर्ीतातूनही पंढरीिा महहमा आपल्या परीने विगन केला आहे. 
 

गावामंदी गाव ।गाव पंढरी नािी ऐस । 
सावळा पाडुंरंग ।णतथंला पाटील िरीदास ॥ 
सकाळच्या पारी ।चंद्रभागेत माझा पायी । 
पाडुंरंगाचं माझ्या ।असं तीरथ कुठं नािी ॥ 

 
वारी पंढरीत येते. हजारो वारंकरी िालत पंढरीला येतात. स हशहक्षत ब हद्धवादी मािसाला हा 

वळेेिा उपव्यय आहि अंधश्रद्धा वाटण्यािी शक्यता आहे. पि वारकऱ्यािंी हनष्ठा आहि भक्ती आहि भारतीय 
लोकमानस ज्याला ज्ञात आहे त्यालाि पंढरीच्या वारीिे खरे ममग समजते. 
 

❒ ❒ ❒ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

रूसली रूक्ममण 
 

आषाढी वारीला लाखो भाहवक पंढरपूरला येतात. मनैाबाई वारकऱ्याचं्या झदडीत पंढरपूरला आली. 
झदडी एकादशीच्या अंर्ोदरि दोन हदवस पोहोिली होती. धमगशाळेत उतरायािी व्यवस्था िंाल्यावर हतनं 
िंद्रभारे्त स्नान केलं. हवठ्ठलािं दशगन घेतलं. ‘हवठोबा-रूखमाई’ च्या जयघोषाने सारी पंढरी घ मत होती. 
देवदशगन घेऊन मठाकडे परत येताना सख बाई म्हिाली. ‘रूच्क्मिीच्या ब र्ड्या बहघतल्यास का? कशा 
हहऱ्यानं मढहवल्या होत्या. दाहर्िेतर हकती घातले होते बाई! पि हहिं मंहदर मार्ंिं देवाशजेारी हहला स्थान 
नाही.’ मनैाबाईच्या डोक्यात तोि हविार. हवठ्ठल-रूखमाईिा जोडा कसा िान पि हहिं मंहदर वरे्ळं का? 
भाडंली असलं देवाशी. ती हविार करत राहीली. 

 
हतला र्ावात ऐकलेली धनर्रािी ओवी आठवली. हवठ्ठल मािदेशातील माळहशरसिा राजा. 

मल्हारीदेवािा माडंहलक. पदूबाई ही त्यािी पत्नी. भानवस वाड्यापासून तीन कोसावर किेरी. एकदा 
भक्तहशरोमिी म्हाळीकरायािा पािश ेमािसासंह दशगनाला येत असल्यािा हनरोप आला. हवठ्ठलानं सोमा 
प्रधानाकडून पदूबाईला जेविािी तयारी करायला साहंर्तली. पदूबाई म्हिाली ‘काही दळिार नाही अन् 
राधंिार नाही. जळून कोळसं होवो त मच्या भक्तािं’. ‘हा हनरोप ऐकून हवठ्ठलाने शाप हदला. द सरे हदवशी 
नदीवर पािी भरताना पदूबाईला वडे लार्ले. ती जंर्लात हफरु लार्ली. हतच्या आईबापािीही देवाने भेट 
होऊ हदली नाही. पाऊस पडला. पूर आला. पदूबाई वाहून रे्ली. हवठ्ठलािा संसार मोडला. तोही हवरहाने 
वडेा िंाला. म्हाळीक माळीरायाने तपश्चया करुन पद बाईच्या अस्थी हमळहवल्या. पद्धमतळ्यात कमळातून 
पदूबाई प्रर्ट िंाली. हति ही रुच्क्मिी हवठ्ठलानी साहंर्तले, ‘आता आपला संसार त टला. एका घरात 
राहायिं नाही. भेटू, बोलू, भक्तािंं भलं करु.’ आजही पद्धमतळ्यात पदूबाईिं महंदर आहे. रूच्क्मिीिे 
वरे्ळे मंहदर आहे. 

 
संतानंी हवठ्ठलाला कृष्ट्िरूपात स्वीकारले. ज्ञानेश्वरी, भार्वत, अभरं् र्ौळिीतून ही र्ोष्ट हदसून 

येते. याम ळे हवठ्ठल पहरवारात रूच्क्मिीला स्थान हमळाले. अहभजनाच्या वाङ्मयात रुच्क्मिी ही हवदभािा 
राजा भीमकािी कन्या. हतिे कृष्ट्िावर मन जडले. हतने हनरोप पाठहवला. कृष्ट्िाने य द्ध करुन हतला पळवनू 
नेले. प ढे रूच्क्मिीिे स्वयंवर िंाले. अहभजनािे हे आख्यान लोकर्ीतातूनही पािंरते. 
 

राजा भीमकाची ।रुक्तमन उपवर ॥ 
अग णतनं णलणिली पणत्रका ।लाणवती देशावर ॥ 
राजा णभमक्काची ।रूक्तमन णकती शानी ॥ 
अग पाणिला वर ।पंढरीचा राजा धनी ॥ 

 
रुच्क्मिी स्वयंवरािी कथा मराठी साहहत्यात परोपरीने येत असली तरी लोकर्ीतात ती फारि 

थोडक्यात येते. रूच्क्मिी राजकन्या आहि हवठ्ठलािी पट्टरािी. त्याम ळे हतच्या दार्दाहर्न्यािा थाट काय 
विावा? 
 

रूक्तमिीची साडीचोळी ।नऊ लाखाची जरतारी ॥ 
देवा भीमकानी ।लेक थोराच्या घरी णदली ॥ 
पंढरपुरामंदी ॥कोि सोन्याच्या जोडव्याची ॥ 
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माझी ती रखुबाई ।रािी णवठ्ठल बडव्याची ॥ 
णवठ्ठलाचं राज ।रूक्तमन सागंती बापाला ॥ 
दीड लाख मोती ।माझ्या झुब्याच्या कापाला ॥ 

 
बारा तोळ्यािं डोरलं, सव्वा तोळ्यािी ब र्डी, शरेशरे सोन्याच्या पाटल्या, मोत्यािंा हहशबे 

लाखाति असा सर्ळा श्रीमतंी थाटमाट. हवठ्ठल आपला मराठी मािसासारखा र्रीब साधास धा. 
 
लोकमानस देवाला मानवी पातळीवर स्वीकारते. हवठ्ठल रूच्क्मिीिे पे्रम कसे. 

 
रुक्तमन धुिं धुती ।णवठ्ठल खडकावर बस ॥ 
दोघाचं्या णपरतीचं ।चंद्रभागेला आलं िास ॥ 
सोळा सतरा नारी ।काय रावळी कधगना ॥ 
रुक्तमिी वाचून ।इडा देवाचा रंगीना ॥ 

 
खेड्यातले पे्रम पािवठ्यावर िालते. देवािे स द्धा तसेि. हवठ्ठल रुच्क्मिीच्या भाडंिािं एक कारि 

म्हिजे भक्त. हवठ्ठलाला भक्तािं भारी वडे. तर रुच्क्मिीला त्यािाि हतटकारा. 
 

पंढरपुरामंदी ।कानुपानरचं िायी झाड ॥ 
सावळ्या णवठ्ठलाला ।त्याला संताचं लई याड ॥ 

 
हवठू मािंा लेक रवाळा ।सरें् र्ोपाळािंा मेळा ।तो सतत भक्ताचं्या मेळ्यात असिारा त्याचं्या 

अडीअडििीला धाऊन जािारा. जनाबाईबरोबर दळिकाडंि करिारा, िोखामेळ्यािंी ढोरं ओढिारा, 
त्याचं्या पत्नीिे बाळंतपि करिारा. नामदेवाच्या लग्नाला हजर राहािारा, र्ोरोबा काकािी मडकी 
घडहविारा अशी एक िालती बोलती हमथ (प्रहतमा) संतानी हनमाि केली आहे. ती भक्ताचं्या दृहष्टने 
िारं्ली असली तरी रुच्क्मिीच्या दृष्टीने ती वाईटि. देव हतच्या वायाला फारसे येति नाहीत म्हिून हतिा 
रार्. हवठ्ठल सतत भक्ताचं्या मेळ्यात असतात. ‘आपल्या घरघनीकडे द लगक्ष करतात म्हिून रूच्क्मिी 
रुसून बसते. 
 

रुसली रुक्तमन ।देवा शेजारी बसना ॥ 
अबीर बुतयाचा भडीमार ।णतला सोसना ॥ 
रूसली रूक्तमन ।जाऊन बसली माडीवर ॥ 
अबीर बुततयाचा भडीमार ।णतच्या तेलंग्या साडीवर ॥ 

 
सावगजहनक जीवनात काम करिाऱ्या नेत्याचं्या बायकािें नेमके हेि द ुःख असते. नवऱ्यानं आपल्या 

जवळ बसाव,े बोलाव,े हहतर् ज कराव,े हफरायला न्याव,े हौसमौज करावी. एवढीि सामान्य बायकािंी 
अपेक्षा असते. पि तेही ते पूिग करू शकत नाहीत. म्हिनू बायका नाराज असतात. तशी रूच्क्मिीही नाराज 
आहे. 
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रूच्क्मिीच्या रार्ािे द सरे कारि म्हिजे देवािे बाहेरिे धंदे. स्त्री इतर कोितीही र्ोष्ट सहन करेल 
पि आपल्या हप्रय पतीवरील इतर स्त्रीिा हक्क ती सहन करु शकत नाही. तो हतला आपल्या स्त्रीत्वािा 
अपमान वाटतो. अर्ोदरि सत्यभामा सवत होती. त्यात राधा, िंद्रावळ आहि इतर अनेक र्ौळिी 
श्रीकृष्ट्िावर पे्रम करिाऱ्या. 
 

रुसली रूक्तमन ।जशी अगीन तापली ॥ 
णवठ्ठलाच्या पलंगावरी ।णतनं राणधका देखली ॥ 
सोळा सतरा नारी ।णवठू भोगल्या अधंायारी ॥ 
जळती नंदादीप ।रुतमीन बाईच्या मंणदईरी ॥ 

 
अशावळेी ती रार्ाने आहि मत्सराने पेटून उठते. रार्ा वैतार्ाने रूसून घरसंसार सोडून हनघून 

जाते. 
 

रुसली रूतमीन ।सव्या पंढरीत नािी । 
देव णवठ्ठल बोलं ।णिच्या रागाला करु गत काई ॥ 

 
रूच्क्मिीिा रार् वरं्ाळ करी र्ारपाण्यािी अंघोळ. कधी ती हखडकीत जाऊन बसते. हवठ्ठल सारी 

पंढरी ध ंडाळतो. कधी ती डर्रीला जाऊन बसते. साऱ्या नर्रीला हसू येतं. रुसलेल्या रूच्क्मिीिी समजूत 
काढता काढता देवािी प रेवाट होते. 
 

रुसली रुक्तमन ।का ग रूक्तमिी डोळं लाल ॥ 
चोळी जरीची घेऊ चल । 

 
एखाद्या सामान्य नवऱ्यासारखं तो िोळी घेऊन हतिी समजूत काढतो. रूच्क्मिीच्या रूसण्याि ं

मराठमोळ कारि म्हिजे जनाबाई. जनाबाई नामदेवाचं्या घरािी दासी पि हतने आपल्या भावभक्तीने 
पंढरीिा हवठू वश केला. पे्रम आहि भक्ती याि ंफार जवळिं नातं आहे. पे्रमाि ंहवकहसत रूप म्हिजे भक्ती. 
व्यक्तीवर केलेलं ते पे्रम. देवावर केलेले पे्रम म्हिजे भक्ती. 

 
पे्रमातील हीनत्व आहि वासना नाहीशी िंाली ते उदात्त व महन्मंर्ल बनलं की, भक्तीच्या 

पातळीवर जातं. जनाबाईिं हवठ्ठलावरील पे्रम, असं भक्तीच्या पातळीवरिं पि लोकमानस स्त्रीभक्तािं पे्रम, 
पे्रम आहि भक्तीच्या सीमारेषेवरि स्वीकारतं. 

 
भक्ती-म क्तीच्या पे्रमापेक्षा लौहकक पातळीवरि ते अनेकदा अवतरते. कान्होपात्रा, जनाबाई 

याचं्यावरील ओव्या अशाि स्वरूपाच्या आहेत. मराठी हस्त्रया जनाबाईशी अहधक समरस होतात. कारि 
हतिं सारं स खद ुःख त्यानंा आपलं वाटतं. रूच्क्मिी-हवठ्ठल जनाबाई हा पे्रमबधं मोठ्या मोहकपिे 
लोकर्ीतातून अहभव्यक्त िंाला आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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पंढरीला जाती नवठूच्या दशशनाला 
 

हवठ्ठलभक्ती आहि वारकरी संप्रदाय हे मराठी लोकसंस्कृतीिे वैहशष्ट्य. संतानी हवकहसत केलेले 
आहि मराठी लोकमानसात खोलवर रुजहवलेले. हवठ्ठल मूळिा लोकदेव. भक्त प ंडहलकानंी हवटेवरी उभा 
केलेला. हवष्ट्िू, मस्तकी हशव धारि करिारा, तो र्ोपाळकृष्ट्ि तसा ब द्ध अवतारही, अनेक देवतातील 
िारं्ल्या र्ोष्टी घेऊन हनमाि केलेला मराठमोळा देव. 

 
प्रत्येक संप्रदायािी व त्याच्या दैवतािी एक उपासना पद्धती असते. त्यातून आिारधमग हनमाि 

होतो. वारी, एकादशी, त ळशीमाळ, अबीरब क्का, हहरपाठािी संध्या, ज्ञानेश्वरी-भार्वतािे वािन, भजन, 
कीतगन, िंद्रभारे्िे स्नान, हवठ्ठलदशगन, संतसहवास यातून वारकरी संप्रदायािा एक आिारधमग हवकहसत 
िंाला आहे. वारी करिारा तो वारकरी. त्याम ळे वारीला अनन्यसाधारि महत्त्व दर महहन्याच्या एकादशीला 
‘वारी पोहिहविारे,’ वारकरी आहेत. पि वषातल्या आषाढी, कार्मतकी, माघी आहि िैत्र या िार वाऱ्या 
आहि त्या एकादशी महत्त्वाच्या त्यातही आषाढी वारीला ज्ञानोबा-त कोबा यासंारख्या अनेक संताचं्या 
पालख्या येत असल्याम ळे हतला फारि महत्त्व आहे. 

 
एकादशीला वारकऱ्यािा उपवास. एकादस कशासाठी करायिी? 

 
एवढ्या एकादशी केल्या ।जीवा झाली सोडवन ॥ 
देव माझ्या णवठ्ठलानं ।यम लाणवलं धुडकावून ॥ 

 
एकादशी केल्यानं प ण्य प्राप्ती होते. िौऱ्याऐंशीिा फेरा ि कतो. अशी लोकािंी श्रद्धा आहे. त्यात 

आषाढी एकादस महत्त्वािी. बारशीला ती सोडण्यासाठी वाघायािी भाजी लार्ते. 
 

एवढी आकाडी एकादस ।पंढरीच्या लालायाची ॥ 
एवढी कानडी रुतमीन ।तोडी वाघाटी येलायची ॥ 
आकाडी बारशीला ।करते वाघाटी रसभरी ॥ 
सावळा पाडुंरंग ।सोडी बारस माझ्या घरी ॥ 

 
हजारो वारकरी आषाढी वारीला पंढरीला येतात. मनैाबाई अशीि झदडीत वारीला आली होती. 

पंढरीत च्स्थर िंाल्यावर एकादशी हदवशी सकाळी पहहली र्ोष्ट करायिी म्हिजे िदं्रभारे्िे स्नान. सकाळी 
ती सख्याबरोबर िदं्रभारे्ला रे्ली. 
 

पणिली माझी ववी ।चंद्रभागेचा मूळ पाया ॥ 
धन्य तुमची णवठूराया ॥ 

 
अर्ोदर नदी आहि नंतर तीथगके्षत्र. भीमानदी पंढरपूरजवळ िंद्रकोरीसारखी वाहाते म्हिून हतला 

िंद्रभार्ा म्हितात. त्याम ळेि इतर हठकािी पाहायला न हमळिारे वाळवटं पंढरीला आहे. हवठूरायाने अशी 
रम्य जार्ा हनवडली आहे. वारकरी िंद्रभारे्वर अंघोळीला जातात. हवठूरायाही पहाटे िदं्रभारे्ला 
अंघोळीला येतो. 
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पिाटेच्या पाऱ्यामंदी ।चंद्रभागा झोपी गेली ॥ 
पाडूंरंगानं बाई माझ्या ।अघंोळीला जागी केली ॥ 

 
िंद्रभार्ा िंोपी जाते आहि हवठ्ठल अंघोळीसाठी जार्ी करतात. कशी रम्य कल्पना आहे. वारीत 

िंद्रभारे्िं वाळवटं वारकऱ्यानंी फ लून रे्लेले असतं. 
 

चंद्रभागेची वाळू ।एवढी सोन्याला मागं सारी । 
णतथं णपरतीम आली सारी ॥ 

 
उभ्या महाराष्ट्रातून वारकरी येतात. स्नान संध्येपासून भजन कीतगनापयगतच्या र्जरात वाळवटं 

भक्ती रसात न्हाऊन हनघते. िंद्रभारे्त स्नान केलं की सवग पापे नाहीशी होतात. प ण्य लाभते. ही श्रद्धा 
लोकर्ीतातून प्रर्ट होते. 
 

चंद्रभागेचं पािी ।चुळ भरली गेली तिान ॥ 
पाडूंरंचाचं नाव घेता ।कचता िरली माझं मन ॥ 
पंढरीला जाती ।आईबापाच्या पुण्याईनं ॥ 
आंघोळ केली ।चंद्रभागेच्या पाण्यानं ॥ 

 
कधीकधी िदं्रभारे्ला पूर येतो. हवशषेतुः आषाढी वारीला पूर येतो. सारं वाळवटं पाण्याखाली 

जाते. प ंडहलकािे मंहदर ब डते. पािी घाटाला लार्ते. काही वळेा पढंरीच्या पेठेत हशरते. 
 

भरली चंद्रभागा ।पािी लागलं वढायला ॥ 
देव कंुडणलक बुडायला ॥ 
भरली चंद्रभागा ।आली णवठूच्या पेठंला ॥ 
बोलती चंद्रभागा ।आली णवठूच्या भेटीला ॥ 

 
काय कल्पना आहे पाहा. िदं्रभारे्ला पूर येतो म्हिजे नदी देवाच्या भेटीला येते. पि पूर काही 

सवगकाळ असत नाही. एरवी आपली नदीिी वाहाती धार आहि वाळवटंं. िंद्रभारे्िं हनमगळ स्नान िंालं की 
मर् प ंडहलकािं दशगन. 
 

िाती पाण्याचा ताबं्या ।खादंी धुण्याचा णपळा । 
पणिल्या दशशनाला ।पुढं पंुडणलक उभा ॥ 
देवा मंदी या देव ।देव पंुडणलक आधीचा ॥ 
जागा धरला नदीचा ॥ 

 
भक्त हशरोमिी प ंडहलकािी कथा प्रहसद्ध आहे. आईबापािी सेवा करताना भर्वान हवष्ट्िू प्रसन्न 

िंाले. प ंडहलक सेवते मग्न. सेवते खंड पडू नये म्हिून त्यानंी वीट फेकली. त्यावर हवठ्ठलाला य रे् 
अठ्ठावीशी उभे केले. हा प ंडलीक मराठी माताभहर्नींना आपल्या भावासारखा वाटतो. त्याच्या भेटीसाठी 
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बहहिी येतात. त्याला भेटून बोलून दशगन घेऊन िंालं की मर् घाटाच्या पायऱ्या िढून महािाराने 
हवठूसख्याच्या दशगनाला जायिे. 
 

णतसरा माझा दंडवत ।चढ घाटाच्या पायऱ्या ॥ 
सावळ्या पाडूंरंगा ।भेटी द्यावी सोयऱ्या ॥ 

 
घाटाच्या पाऱ्या िढताना हवठ्ठलािे दशगन होईल की नाही यािी झिता लार्लेली असते. 

 
घाटापासून पुढं लागतो चोखामेळा ॥ 
राऊळाच्या बािेरी ।सारी पताका झाली गोळा ॥ 

 
िोखामेळा राऊळाच्या बाहेर. प ढे महािाराच्या पायरीला नामदेव. हवठ्ठलाच्या दशगनाला येिाऱ्या 

साध संताच्या पायािी धूळ मस्तकी लार्ावी म्हिून सतं नामदेव महाराजानंी इथे समाधी घेतली. 
 

साधूमध्ये साधू ।नामदेव साधू खरा ॥ 
णवठ्ठलाच्या दारी ।झाला पायरीचा णचरा ॥ 

 
नामदेव पायरीवर पाय ठेवायिी क िीिी झहमत व्हावी. त्याचं्या मोठेपिाप ढे नतमस्तकि व्हाव.े 

दशगन घेऊन प ढे जाव.े मंहदरात प्रवशे केला की, महािाराचं्या िौसोप्यात र्िपती. त्यािे दशगन घेऊन 
सभामंडपात आले की, मर् त ळस, बारी, म खदशगन, त काराम पाद का, र्ाथा, आतील अडू असे करीत 
दशगन होते. 
 

गिपतीपासून ।पुढे लागते तुळस ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलाच्या ।णशरी सोन्याचा कळस ॥ 
िातात माळ घेऊनी ।उभी राणिली बारीला ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलाला ।कचता पडली िरीला ॥ 
णडकमली पासून ।पुढं लागतो गरुडखाबं ॥ 
देवा माझ्या णवठ्ठलाचं ।णनश्चळ णदसं त्वाडं ॥ 
णवठू म्िि णवठू ॥णवठू आडूच्या पलीकडं ॥ 
देवाच्या दशशनासाठी ।आम्िी बघीना जीवाकडं ॥ 

 
बारीला उभा राहून पायाला कढ येतात. मध्येि ‘प ंडलीक वरदा’ च्या र्जराने ितैन्य संिारते. 

म ंर्ीच्या पावलानंी बारी प ढे सरकते. एकदाशी मनैाबाई देवाजवळ येते. 
 

तुळशीच्या माळा ।बाई पैशाला येत्या नंऊ ॥ 
िात माझा पुरंना ॥देवा णवठ्ठला खाली लवू ॥ 
देवाच्या पायावरी ।दोन्िी िात णतसरा माथा ॥ 
णवटंवरल्या मायबापा ।नेतर उघड दोन्िी आता ॥ 

 



 अनुक्रमणिका 
 

पायाला हात लावनू दशगन घेईस्तोवर बडव ेप ढे ढकलतात. धक्काब क्की होते. 
 

णवठ्ठलाच्या राऊळातं ।बडवी करती िािामारी ॥ 
देव णवठ्ठल बोलं ।गोरगरीब येऊ द्या सारी ॥ 

 
ि टप टत्या मनानं मारते. ती सभामंडपात येते. कान धरून उड्या मारते. दंडवत घालून दशगन घेते. 

र्रुड खाबंाला भेटते. 
 

पंढरीला जाती ।गरुड खाबंाला णदली पाठ ॥ 
तीथश घडती तीनशे साठ ॥ 

 
दशगन िंाल्यािं हतला समाधान वाटते. एवढ्या लाबंून पायपीट करत आल्यािं साथगक िंालं अस ं

हतला वाटतं. मर् देवाच्या दारी क्षिभर हवसावते. देवाकडे पाहात त्यािे र् िर्ान करते. 
 

इटवरी इट ।कुण्या योगीयाचा राजा ॥ 
णिरवा मंझील तुरा ताजा ॥ 
णवटंवरी उभा ।युग झाल्याती अठ्ठावीस ॥ 
देव माझ्या णवठ्ठलाला ।कुिी म्ििना खाली बस ॥ 
पंढरीचा णवठू नािी कुिाला लागत ॥ 
त्याला माळ बुतयाची आगत ॥ 
पंढरीचा णवठू ।नािी कुिाच्या देव्िायारी ॥ 
त्याच्या गं दशशनाला ।सारी लोटली जवायारी ॥ 

 
हस्त्रयािंी श्रध्दा आहि भक्ती जशी इथे व्यक्त होते तशी देवाशी केलेली सलर्ीही हदसते. साध्या 

साध्या प्रसंर्ातून दृ्य उभे केले जाते. देवाच्या सर् ि हित्रिावरि लोकर्ीतातून भर हदला आहे. असा य रे् 
अठ्ठावीसे भक्तासंाठी हवटेवर उभा असलेला पाडं रंर्. तो क िाच्या देव्हाऱ्यात नाही? क िािा क लस्वामी 
नाङी? तो क िाला लार्त नाही. काही मार्त नाही. हनवदबोिंही त्याला लार्त नाही. तो क िाच्या अंर्ात 
येत नाही. क िाच्या नवसाला पावत नाही. म लंबाळं, पैसा-वैभव काही काही देत नाही. तो फक्त भक्तीिा 
भ केला. भक्तानंा समाधान शातंी आहि म क्ती देतो. म्हिून वारकरी शतकान शतके त्याला भजतात. 
 

❒ ❒ ❒ 
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मेघराजाचं लगीन 
 

स र्ीिा सोनसोहळा संपला. धान्य घरात आले. वैरिकाडी ठेपिीला लार्ली. शतेमळे उघडे 
बोडके िंाले. हशवारातलं हहरवपेि हरवायला लार्ले. ऊसािे खोडव,े हपकािे सड आहि वाळलेला 
पालापािोळा मारं् राहीला. िंाडािंी पानर्ळ िंाली. बाधंावरिं र्वत वाळलं. एक हहरव ंजर् भकास िंालं. 
जत्रा संपून रे्ल्यानंतरि एक उदासवािेपि हशवारभर पसरलं. 

 
िैत्र – वैशाखािं ऊन वाढायला लार्लं. सूयगनारायि आर् ओकायला लार्ला. ऊन रिरिाय 

लार्लं. हिमिखडे फ टले. बाभळीवरील हकड्यानंी िर ऽऽ असे आवाज काढायला स रुवात केली. तळी 
आटली.नाले कोरडे पडले.नद्या खंर्ल्या.ओढे काठावरिा हहरवपेिा जपण्यािा केहवलवािा प्रयत्न करु 
लार्ले. हवहीरीिे पािी खोल रे्ले. तळी उघडी पडली. पाण्यािे हजव्हाळे आटाय लार्ले. उमाळे घटका 
मोजाय लार्ले. पाण्यासाठी दाहीहदशा िंाल्या. भर उन्हात पाण्यािे मृर्जळ हदसाय लार्ले. हशवारभर 
हफरिारी पाखरं हदसेनाशी िंाली. काळीज करपल्या अंतुःकरिाने क िबी हे हहरव ंजर् उजाड होताना 
अन भव ूलार्ले. 

 
उन्हाळ्यात एखाद्या िंाडाखाली बलंै बाधूंन तो वैरि घालत डोक्याला हात लावनू बसलेला हदसे. 

मार्िं सारं आठवत प ढिा हविार करत. आठ पधंरा हदवसात समोरच्या झलबाला वसंतात नवी पालवी 
फ टली. बघता बघता तो मोहराने लर्डला. सृष्टीतल्या ह्या नविैतन्याने क िब्याच्या तर्मर्त्या 
अंतुःकरिात नव्या स्वप्नािे बीज पेरले. त्याला अंक र फ टले. भहवष्ट्यातील नव े हहरव े स्वप्न त्याच्या 
मनासमोर उभे राहहले. मर् तो भर उन्हात कामाला लार्ला. उन्हाने जमीन कठीि होण्याअर्ोदर 
नारं्रायला हव.े त्याने बाजूला पडलेला नारं्र काढला. त्याला नाड्यािे येटान घातले. हशवळ जोडली. 
िार-सहा बलंै ज ंपली. आहि शभंर नंबरी नारं्र धरला. माती उलथून पडू लार्ली. कडेकोरनं आडतास 
घेऊन त्याने नारं्रट केली. काळे रान तापिीला पडले. थोडफार पािी असल्याने त्यानं एकरभर कापूस-
व्हंडी अशी उन्हाळी हपक केली. 

 
ऊन वाढतं होते. हदस सरत होते. नारं्रुन, पडलेली काळी आई पाहून शतेकऱ्याच्या कारभारनीला 

मनैाबाईला वाटले. 
 

आई वाचून मािेर ।कंता वाचून सासर ॥ 
पावसा वाचून रान ।कसं णदसतं भेसूर ॥ 
पावसा वाचून ।काय करावं जमीनीला ॥ 
भरतारा वाचून ।सुख नािी काणमनीला ॥ 

 
आता पावसा वािून रान हहरव ंहोिार नाही. शतेमळ्यात प ढिं पाऊल उिलता येिार नाही. मर् 

क िब्यािे डोळे आभाळाकडे लार्ले. त्यात साऱ्या साऱ्या हवश्वािी आतगता आहि करुिा साठवलेली होती. 
‘आता हदसं कडंवर आलं. कशाला परीक्षा बघतूस, पड बाबा एकदा,’ कृहतका सपंल्या. रोहहण्या हनघाल्या. 
आभाळात ढर्ािंा पत्ता नाही. मर् त्याने मेघराजािी आळविी केली. साकडे घातले. 
 

पड पड मेघराजा ।णपकाच्या झाल्या कातीवाती ॥ 
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कुिबी आल्यात काकुलती ॥ 
पड पड मेघराजा ।गाई गुराचं्या सतवाला ॥ 
शेळ्या मेंढ्याच्या धरमाला ॥ 

 
हशवारात जनावरानंा िारा राहहला नाही. प्यायला पािी नाही. या म क्या जनावरािंी तरी दया येऊ 

दे. आपलं सर्ळं जर्िंि पावसावर अवलंबनू. तो मेघराजा बरसला नाही तर पेरिी होिार नाही. हपकं 
येिार नाहीत. र्ाईर् रानंा र्वत उर्विार नाही. प्यायला पािी हमळिार नाही. र्ोरर्रीबािें जीवन 
फ लिार नाही. 
 

पड पड मेघराजा ।गोर गरीबा कारि ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाच्या ।धान्य लागू दे धारि ॥ 

 
पाऊस पडला तर पेरण्या स रु होतील. धान्याला थोडी धारि येईल. नाही तर र्ोरर्रीब घेिार तर 

कसे? पाऊसपािी दैवावर अवलंबून. पडला तर पडला नाही तर तोंडािं पािी पळहविार? पावसानं 
जास्ति वढ हदली तर भोळ्याभाबड्या शतेकऱ्याच्या मनात येते, कसा येईल तो? 
 

पड पड मेघराजा ।त्याला पडूसं वाटंना ॥ 
पाप धरिी साठना ॥ 

 
लोकं कशी ही वार्ायला लार्ली. धरिीवर पाप लय िंालं. त्याम ळेि पाऊस पडत नाही. अशी 

त्यािी समजूत िंाली आहे. पावसाचं्या अहनहश्चततेम ळे शतेकरी अहधकि दैववादी बनला आहे. 
 
रोहहण्या हनघाल्या की वातावरिात थोडा फरक पडतो. सारी धरती पावसासाठी आस सलेली 

असते. शतेकरी आभाळाकडे डोळे लावनू बसतो. भावाआधी बहहिीिा पाळिा हालतो तसा हमरर्ा आधी 
रोहहिीिा पाऊस पडला तर वळेेवर पेरिी होईल अशी त्याला आशा असते. आभाळािी बदलती रूपे तो 
न्हाळत असतो. ढर्ाच्या कोकळ्या हदसायला लार्ल्या की, त्याच्या आशा पालवतात. पि पाऊस काही 
येत नाही. तो हनराश होतो. दररोजच्या आशा-हनराशचे्या खेळाने त्यािा हहरमोड होतो. उन्हाळ्यािी 
र्दमद वाढते. आहि एकेहदवशी आभाळािे रंर्रूप पालटते. संध्याकाळी उत्तरेकडून, फळी धरुन ढर् 
उठतात. वादळवारा घोंर्ावत येतो. हवजािंा िमिमाट होतो. ढर्ािें ढोल वाजायला लार्तात. र्रजायला 
लार्ते. धरिीमाता तर कधीिी वाट पाहात असते. आकाश हा प रुष आहि धरिी ही माता हा य र्ानय र्ािा 
आहदबंध लोकर्ीतातून मोठ्या मोहकतेने व व्यापकपिे व्यक्त होतो. 
 

पडपड पावसा ।इजबाईचा तेलतवा ॥ 
धरिी माता बोलं ।कवा येचील माझ्या गावा ॥ 
पडपड पावसा ।नका करु गाजावाजा ॥ 
धरिी माता बोलं ।आला परानपती माझा ॥ 

 
एखादा तरुि धसम सळ्या हप्रयकराने बऱ्याि हदवसातून आपल्या पे्रयसीला कडकडून भेटाव.े तसे 

आकाश धरतीला भेटायला येते. भव्यहदव्य मीलन नाय साकारते. 
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पडपड पावसा ।इजबाईचा चाबूक ॥ 
मेघराजाची म्िनं माझ्या ।स्वारी णनघाली नाजुक ॥ 
पाऊस एवढं पािी ।इजाबाईनं काढइलं ॥ 
िरीचंदर एवढा वारा ।म्िोर जासूद धाडईल ॥ 
पड पणडतो मेघराजा ।इजाबाईनं केला चाळा ॥ 
मेघ कुरंदान झाला काळा ॥ 
मेघराजाचं लगीन ।इजाबाई करवली ॥ 
माझ्या सख्याच्या शेतामंदी ।राती वरात णमरवली ॥ 

 
पंिमहाभतूािंा एक भव्यहदव्य लग्नसोहळा साकार होतो. आकाश आहि धरतीच्या मीलनािा. 

धरिीमाता थरारुन जाते. हतच्या अंर्ावर शहारे उठतात. वारा वादळरुप होऊन हतला र्दर्दून हलवनू 
सोडतो. हवजािें तेज नाहर्िीसारखे िमकते. अधंारुन आलेल्या आकाशात ती नाि माडंते. ढर्ािें ढोल 
वाजायला लार्तात. मेघराजािे लर्ीन लार्ते. धरिी आहि आकाशािे मीलन होते. पाण्याच्या धारा बरसू 
लार्तात. पावसाच्या पहहल्या थेंबाने मृदर्ंध स टतो. वारा तो आसमतंात पसरहवतो. ध वाँधार पाऊस 
आडवाहतडवा धरिीवर बरसत राहातो. आकाश पोकळीत साकार होिारे एक भव्यहदव्य नाय शतेकरी 
भरल्या डोळ्याने पाहतो, अन भवतो. आनंदून बहेोश होतो. 
 

वळवाचा पाऊस गं ।फळी धरुन उठयीला ॥ 
ताईत माझा बंधू राजंा ।बाळ कुिब्याला नटयीला ॥ 

 
पडत्या पाऊस धारात तो शरीराने आहि मनाने झिब हभजून हनघतो. उन्हाळभर केलेल्या कष्टािा 

त्याला हवसर पडतो. उरातल्या हहरव्या भहवष्ट्यािे एक स्वप्न त्याच्या मनात साकार होते. 
 

पड पड तो मेघराजा ।जसा मोतीयाच्या धारा ॥ 
गायी वासराला नवा चारा ॥ 
पड पड पावसा ं।जसा मोत्याचा णशरवा । 
मळा सख्याचा णिरवा ॥ 
पड पड पावसा ।एवढं पडून बरं झालं ॥ 
नंदी तासाला पािी प्यालं ॥ 

 
मोत्यापवळ्याच्या धारा बरसायला लार्तात. अशावळेी कधीकधी र्ारा पडतात. धरिीमाता हभजून 

झिबझिब होते. तापलेले असूसलेपि तृप्त होते. एक समाधानी शातं वातावरि सवगत्र भरुन राहते. 
 
वळवािा पाऊस काही एकाि वळेी सवगत्र पडत नाही. इथं पडला तर हतथं नाही. आज इकडे तर 

उद्या हतकडे. जिू तो प्रदेशान सार पाळ्या लावतो. 
 

पणड पडीतो मेघराजा ।इजबाईला मारी िाळी ॥ 
मािदेशाला घालू पाळी ॥ 
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पणड पडीतो मेघराजा ।फळी धरुन बाराकोस ॥ 
सारा णभजवला मािदेश ॥ 

 
पहहला पाऊस पडून रे्ला की शतेकऱ्याच्या हहरव्या स्वप्नािा पाया घातला जातो. त्यािी र्डबड 

उडते. मशार्तीला प्रारंभ होतो. नारं्रुन टाकलेली जमीन तो क ळवाच्या झदडाने लोडतो. ढेकळे फोडून 
घेतो. फितो. क ळवािी पाळी घालतो. काडीकिरा काढून टाकतो. माती न्हातीधूती होते. ती मळून तयार 
होते. हाडाच्या शतेकऱ्याने पेरिीसाठी तयार केलेली जमीन पाहाण्यासारखी असते. िाबकािी वादी 
मारली तर नक्षी उठते. मऊसूत पावलािे ठसे उमटावते असे. मर् आिखी थोडा पाऊस िंाला आहि 
मातीच्या पोटी वापसा धरला की पेरिीिा हंर्ाम स रु होतो. 
 

❒ ❒ ❒ 
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चाड्यावरीया मूठ 
 

न कताि पाऊस पडून रे्लेला. वातावरिात हनमगळ स्वच्िता, तृप्ती आहि उबदार उत्स कता भरुन 
राहहलेले. हहरव े र्वत उर्वायला लार्लेले जिू धरती माता हहरवा शालू पहरधान करते आहे. सारी 
िरािर सृष्टी एका नवहनर्ममतीच्या सोहळ्यात र् ंतलेली. मातीच्या पोटी उबदार वाफ धरली की वापसा 
आला असे ओळखून शतेकरी पेरिीच्या र्डबडीला लार्तो. स ताराच्या मेटावर एकि र्दी होते. 
 

सुतार मेटावरी ।कशाची गदी झाली ॥ 
मेघराजानं वदी णदली ॥ 

 
र्ावात स तारािी िार दोन घरं. त्यातले एक दोघेि स तारािे काम करिारे. दारात एखादे झलबािे 

िंाड. त्याखाली तासायला सोयीिे व्हाव ेम्हिून जहमनीत रोवलेला लाकडािा ब ंधा. आजूबाजूला पडलेले 
लाकडािे ओंडके, औतािी झदडं, फि, दाडं्या, र्ाडीच्या बावखड्या व िाक. लाकडाच्या ढलप्या आहि 
भ सा. शजेारी पडलेली स तारािी हत्यारे-तासिी, हककंरे, पटाशी, करवत, ठोकिी. हतफिी भरण्यासठी 
आलेले शतेकरी आहि काही बघे. असा स तार मेटािा बाज असतो. 

 
पेरिीच्या अर्ोदर स ताराच्या मेटावर एकि र्दी होते. क िाच्या हतफिी भरायच्या असतात. 

क िािी क ळवािी जािवळी करायिी असते. क िािे जू तयार करायिे असते. क िाच्या हतफिीला फि 
झकवा दाडं्या बसवायच्या असतात. तर क िािी औतं शाव झकवा करळ िंालेली असतात. ती बरोबर 
करायिी असतात. पाऊस एकाि वळेी पडल्याने सवग हशवारात एकाि वळेी वापसा येतो. पेरिीिी औतं 
तयार करुन घेण्यासाठी स ताराकडे एकि िं ंबड उडालेली असते. पेरिीिी वळे शतेकऱ्याच्या दृहष्टने 
अत्यंत महत्वािी असते. आषाढ श्राविात एखादे म्हातारे कोतारे र्िकले तर मढं िंाकून ठेवनू शतेकरी 
पेरिी करतो. द ुःख पोटात घालून त्यानंा पेरिी करावी लार्ते. वापसा रे्ला तर हंर्ाम जातो हे त्याला 
िारं्ले माहहत असते. मृहत्तकेच्या उस्तवारीला तीन-िार हदवस मोडतात म्हिनू ही वळे त्याला साधावी 
लार्ते. 

 
आपल्याकडे पेरिी तीन वळेा होते. जून-ज लैमध्ये खरीपािी, ऑर्स्ट – सप्टेंबरमध्ये रब्बीिी आहि 

नोव्हेंबर – हडसेंबरमध्ये र्हू, हरभऱ्यािी. उन्हाळी हंर्ामात काही हठकािी भ ईमूर्ािी पेरिी होते. हतफिी 
रोज वापरात नसल्याने प्रत्येक हंर्ामात त्या नव्याने द रुस्त करुन घ्याव्या लार्तात. स ताराला दादा-बाबा 
करुन हतफि-क ळव मनासारखा तयार करुन घेतला की शतेकरी पेरिीसाठी तयार होतात. 
 

सुताराचं मेट ।णतफिीबाईचं मािेयार ॥ 
िावशा माझं बंधू ।झालं मुराळी तयायार ॥ 

 
स तारािं मेट हे हतफिी बाईिं माहेर आहि शते हे हतिे सासर. हतथे ती िालिार हस्त्रयानंी आपल्या 

अन भवातली सासर – माहेरिी उपमा हकती िपखलपिे वापरली आहे. वापसा आला, औत तयार िंाला 
की, शतेकऱ्यािी घरधनीनं हलपनात जास्तानीने ठेवलेले बी – भराि काढते. त्यात बाजरी, ह लरे्, मटकी, 
मूर्, तूर अशी नाना धान्ये असतात. कधी द सऱ्याकडून वा बाजारातून हवकत आिले जाते. पेरिीिी तयारी 
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होते. जवळच्या शतेात पेरिी असली तर शतेकरी ज वावर औत घालून शतेात जातो. लाबंच्या हशवच्या 
शतेात पेरिी असली तर बैलर्ाडी जोडतो. 
 

दूरच्या शेतायाची ।त्याची पेरिी गाडीवर ॥ 
िात अगंठीचा चाड्यावर ॥ 

 
इथे पेरिी हा शब्द हतफि – रासिी या औतासाठी वापरलेला आहे. 

 
पेरिीसाठी हकमान दोन बलैजोड्या लार्तात. एक हतफिीला, द सरी रासिीला. नसल्यास पैरा 

करतात. मोठे शतेकरी जोड हतफिी घालतात. मारे् दोन रासण्या लार्ताति. सकाळी आठ वाजता औत 
शतेात जातात. कडेवर जोडिी होते. सापतीने बैले ज ंपतात. हतफिीला व क ळवाला येटान घालतात. तीन 
फनावर नळे उभे करुन त्यावर िाडे दोराने घट्ट बाधंले जाते. िाड्याला िाडीर्ाठ मारावी लार्ते. ती आली 
नाही तर पेरिीि करता येत नाही. हतफिीच्या मार्ील बाजूस दाडंीच्या ख याला दोन दार अडकहवले 
जातात व दोन दोर प ढे दाडं्याला बाधूंन िारं्ली वड काढावी लार्ते. शतेकरी पोटाला िामंड्यािी वटी 
बाधंतो. पट्टापद्धतीने पेरिी करायिी असेल तर म्हिजे बाजरीत मटकी, मूर् पेरायिे असेल तर एक वटी 
िाड्याला बाधंतो, बेर सारखं पडतंय का नाही यािी खात्री करुन घेतो आहि ‘र्ि र्ि दा’ असं देवािे नाव 
घेऊन िाड्यावर मूठ ठेवतो. 
 

चाड्यावरी या मूठ ।बैलाला म्ििी बाबा ॥ 
पणिल्या तासाला देव उभा ॥ 

 
बहहिीच्या नावाने िाड्यावर मूठं धरली तर वसरीखालील पेव र्व्हा-हरभऱ्याने भरतात असा 

उल्लेख एका ओवीत येतो. शतेाच्या नंबरा कडंनी पेरिी स रु होते. 
 

चाड्या वरीया मूठ ।काय बघतो ढेपिीला । 
नंदी चालत्या णतफिीला । 

 
इंग्रज सरकारने जहमनीिी मोजिी करताना नंबरावर मातीच्या वा दर्डाच्या तीन उरळ्या झकवा 

ढेपिी घातल्या होत्या. शजेारिा शतेकरी या ढेपिीकडे पाहून पेरिी हद्दीप्रमािे होते की नाही हे पहात 
असतो. 

 
पेरिी ही शतेीतील सवात महत्त्वािी र्ोष्ट असते. पेरिारा शतेकरी तज्ज्ञ असावा लार्तो. शतेीच्या 

इतर कामात थोडे इकडें हतकडे िंाले तरी िालते पि पेरिी आहि कोळपिी िारं्लीि िंाली पाहहजे. 
नाही तर शतेकऱ्यािे न भरुन येिारे न कसान होते. म्हिून म. फ ले यानंी शतेकरी हशक्षिाच्या इयत्ता 
क ळविी, नारं्रिी, कोळपिी व पेरिी यावर केल्या होत्या. शतेकऱ्याच्या पोराला रूढ हशक्षिाबरोरबर असे 
जीवनोपयोर्ी हशक्षि द्याव.े असे स िहवले होते. पेरिीसाठी बैलंही िारं्ली असावी लार्तात. तासाने 
जािारी, हदवसभर दमदारपिे व िपळाईने िालिारी. पेरिी सकाळी आठ ते सायकंाळी सहा वाजेपयंत 
िालते. शतेकरी हातावर भाकरी घेऊन खातो. त्याम ळे बैलालाही हवसावा हमळत नाही. अशा र् िी 
बैलाकंडून पट्टीच्या पेरिारािी पेरिी शतेात िालू असते. घरधिीन र्ीतातून त्यािे कौत क करते. 
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णतफि माऊलीचं ।चाडद्वार सईल ॥ 
घरच्या गायीचं बैईल ॥ 
णतफि माऊलीचं ।चाडद्वार िालत्यात ॥ 
नंदी जोमानं चालत्यात ॥ 
णतफि माऊलीचं ।चाडद्वार खचिीचं ॥ 
नंदी मोराच्या नाचिीचं ॥ 

 
बैलं कशी घरच्या र्ायीिी, हखल्लारी. जोमानं िालिारी, औताला मोरावािी नाििारी ॥पेरिारंाही तसाि 
तज्ज्ञ. 
 

माझ्या सख्याचंी पेरिी ।जशी मोत्याची वविी । 
बैलं णतफिीला मव्िनी ॥ 

 
पेरिी कशी िंाली आहे हे पीक उर्वल्यावर म्हिजे तासी लार्ल्यावर लक्षात येते. सारख्या 

अंतरावर, सरळ रेषेत, जास्त दाट नाही, जास्त पातळ नाही. दैवार पडल्यावर अशी हपके मोत्याच्या 
ओळीसारखी हदसतात. त्यात सख्यािी पेरिी, ती िारं्ली असिारि. हतफिीिे काम त लनेने कमी कष्टािे 
पि जास्त कौशल्यािे तर रासिीिे काम जास्त कष्टािे आहि कमी कौशल्यािे असते. हतफिीला फि तर 
रासिीला फास असते. त्याम ळे ती बैलाला जड जाते. मधून मधून वसावी लार्ते. 
 

णतफि बाईनं ।णतनं काढली वल्ली माती ॥ 
माझ्या नेिंत्या राघुबाला ।माग रासिी जड जाती ॥ 
णतफि माऊलीनं ।णतनं मनाचा केला पेरा । 
माग रासण्या णशिला ॥ 

 
रासण्या हशिला तरी पेरिीच्या हंर्ामात हाडाच्या शतेकऱ्याच्या अंर्ात हत्तीिे बळ संिारलेले 

असते. िरािर सृष्टी हनर्ममती सोहळ्यासाठी उत्स क िंालेली असते. आभाळ उत्स क, धरिी उत्स क, 
शतेकरी पेरिीसाठी आस सलेला. एक आहदम िैतन्य त्याच्या नसा-नसातून भरून वाहात असते. साऱ्या 
पेरिीलाि वरे् आलेला असतो. नारं्री परंपरेतला हा प्रसंर् अन भवण्यासारखा असतो. 
 

चाड्यावरीया मूठ ।चाडदोरला णदला रंग ॥ 
वाटचा वाटसरु ।णतफिी पािून झाला दंग ॥ 
पाऊस पाण्यायाची ।फळी माडंली दुरुयानी ॥ 
कुिबी णनघाला पेरुयानी ॥ 

 
पेरिीनंतर आहि हवशषेतुः ध ळवाफेच्या पेरिीनंतर पाऊस पडला तर तो अत्यंत उपय क्त ठरतो. 

उर्वि िारं्ली होते. 
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णतफि माऊलीनं ।णतनं माऊलपि केलं ॥ 
नंदी तासाला पािी प्यालं ॥ 

 
हतफि माऊलीच्या कृपेने पाऊस आला अशी क िब्यािी समजूत. शतेकरी असा मातीत र्ाढून 

घेतो. राबतो, पेरतो, धान्य वाढहवतो, हपकहवतो म्हिनू त मच्या आमच्या पोटापाण्यािी व्यवस्था होते. म्हिनू 
या देशातल्या प्रत्येकाने पेरिाऱ्या हाताहवषयी कृतज्ञ असले पाहहजे. शतेकरी स खी तर जर् स खी. 
 

❒ ❒ ❒ 
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नशवच्या शेतामंदी 
 

लोकर्ीत ही कृहषससं्कृतीिी हनर्ममती आहे. हजारो वषाच्या कृहष ससं्कृतीने इथले लोकमानस व 
लोकसंस्कृती घडहवली आहे. आपला देश खेड्यािंा. खरे भारतीय जीवन खेड्यात पाहायला हमळते. 
म्हिून म. र्ाधंीनी ‘खेड्याकडे िला’ असा संदेश हदला होता. खेड्यातल्या शतेकऱ्याच्या जीवनान भवािे 
प्रहतझबब स्वाभाहवकपिे लोकर्ीतातून पडलेले हदसते. 

 
खेड्यात र्ाव पाढंरीला हजतके महत्त्व असते. हततकेि झकवा त्यापेक्षा जास्त काळीला असते. 

काळीवर पाढंरी जर्ते. काळीआई हपकली तर पाढंरीिा रुबाब. ऋत ििाप्रमािे शतेीिे एक कृहषिि 
असते. पेरिीपासून मळिीपयंत. नारं्रटीपासून नारं्रटीपयंत. 

 
मनैाबाई शतेकऱ्यािा कन्या आहि शतेकऱ्यािी पत्नी. हतच्या व्यच्क्तमत्वािी सारी जडिघडि 

नारं्री (कृहष) परंपरेत िंालेली. ती र्ावात राहात असली तरी हतिी शतेीवाडी रानंात होती. शतेी 
र्ावापंासून लाबं, हशववर. म्हिून त्याला हशविं शते म्हित.हतथे हवहीर, काळी कसदार जमीन. थोडी 
माळरानािी शतेी लार्वडीखाली आिलेली. सकाळिा कामधंदा आवरुन हतला शतेावर जाव े लारे्. 
र्ावातल्या पाटील देशम खाचं्या बायंका सोडल्या तर बह तेक शतेकऱ्याचं्या बायकानंा शतेात जाव ेलार्ते. 
शतेात हंर्ामान सार शतेीिी कामे स रु असतात. हतिे शते कसे – 
 

शेताला जाती गोरी ।शेत काळजाची वडी ॥ 
माझ्या िावशा राजसाची ।बारा बैलाचंी जोडी ॥ 

 
शते काळजाच्या वडीसारखे. बारा बैलािंा मोठा क िबावा. आता शतेात नारं्रटीिे काम िालू 

आहे. नारं्रटीिे काम कष्टािे. 
 

णशवच्या शेतामंदी ।बारा बैलाचंी एकवड ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाला ।काळी जमीन जाती जड ॥ 
णशवच्या शेतामंदी ।गार सावली पागंऱ्याची ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाची ।णतथं बैठक नागंऱ्याची ॥ 

 
उन्हाळा असल्याने नारं्रटीिे काम सकाळी हदवस उर्वायला स रु होते. हदवस माथ्यावर आला 

की, भाकरीिा वक त होतो. नारं्रऱ्यापेक्षा आर्ल्याला (बलै हािनारा) भ का जास्त लार्लेल्या असतात. ते 
भाकरीिी वाटि पाहत असतात. 

 
मनैाबाई सकाळिे सवग आवरुन स्वयंपाकपािी करुन शतेात भाकरी घेऊन येते. डोक्यावर पाटी, 

पाटीत भाकरी, भाकरीवर द धािा ताबं्या, कालविािी तवली, भाजी, कादंा – लोििं इत्यादी र्ोष्टी 
असतात. 
 

भाकरीची पाटी ।माझ्या मानला झालं वजं ॥ 
शेती भुतयाजलं गिराज ॥ 
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णशवच्या शेतामंदी ॥णतथं िावशाची रामकाठी ॥ 
मैनाबाई उत्तर णतथं पाटी ॥ 

 
भाकरी आल्यात म्हंटल्यावर नारं्र थाबंतो. पािी आिले जाते. रानातल्या जेविािी ख मारी काही 

औरि असते. सिक न भ का लार्लेल्या असतात. त्याम ळे भाजीभाकरीही पक्कान्नापेक्षा िारं्ली लार्ते. त्यात 
घरच्या अस्त रीनं केलेले जेवि आहि पे्रमाने वाढलेले त्याम ळे ते अहधकिं रुिकर होते. 

 
मनैाबाई शतेाला जाताना हतच्याबरोबर कामाधामाला जािाऱ्या हतच्या सख्या असतात. ती 

कौत काने आपले शते दाखहवते. 
 

चला सयानू पािू पािू 
पािू शेतीची नागंरट 
माझ्या सख्याची नागंरट 
िायत करड्याचं णपवळं पटं्ट 
तुरीबाईला शेंगा दाट 
िरबऱ्याचं डिाळं मोठं 
चुड्या माझ्या राजसाच 
जवसावरी सारा णफट 

 
त रीच्या शेंर्ा, हरबऱ्यािे डहाळे खायला हमळतील म्हिून काहीवळेा हतच्या सख्या शतेात येतात. 

शतेकऱ्याला आपलं शते मर् ते उघडे माळरान का असेना दाखहवण्यािी मोठी हौस असते. तशी 
मनैाबाईलाही होती. 

 
मघा-पूवा नक्षत्रािंा पेरिीसाठी पाऊस पडला की रब्बीिी पेरिी होते. मारे् आपि पेरिीसंबधी 

पाहहले आहेि तरीही – 
 

णशवच्या शेतामंदी ।उभी रािाती लविी ॥ 
माझ्या सख्याची पेरिी ।जशी मोत्याची वविी । 

 
पेरिी िंाली, हस्त नक्षत्रािा पाऊस पडला की बघता बघता हपकं ताशी लार्तात. 

 
णशवच्या शेतामंदी ।वळकू येतात पेंडवलं ॥ 
माझ्या राघुबाचं ।ताशी लागलं जंुधळं ॥ 

 
मर् भारं्लिािी एकि घाई होते. बायका साहंर्तल्या जातात. पाती धरल्या जातात. ख रप्याने ति 

काढले जाते. माती हलवली जाते. याकाळात मनैाबाईला भारी त्रास पडतो. घरातलं सारं कराव ंलार्ति 
पि हदवसभर हतला भारं्लाव ेलार्ते. कामे करुन घ्यावी लार्तात. र्वत साठवाव ेलार्ते. 
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ख रपि िंाली की थंडी स टते, हपकं वाढतात. बघता बघता शाळू पोटऱ्याला येतो. किस पडतात. 
दािे भरतात. हशवच्या शतेात पाखरािा भारी त्रास. मर् शतेाहशवारात पाखरं राखायला मािसं येतात. हा ऽ 
हू ऽिा एकि काल्लोळ माजतो. सारं हशवार िैतन्याने र्जबजून उठते. 
 

णशवच्या शेतामंदी ।णचमण्या बायाचं मािेयार ॥ 
केल्या गोफिी तयायार ॥ 
णशवच्या शेतामंदी ।आटूळा ढेपिीचा ॥ 
चंग वाजतो गोफिीचा ॥ 
णशवच्या शेतामंदी ।शाळू आलाय ंिुरड्याला ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाचा ।चंग आवाज भोरड्याला ॥ 
णशवच्या शेतामंदी ।णचमण्या करती णचवणचव ॥ 
राखि करतो सदाणशव ॥ 

 
हपकं डोलाय लार्तात त्यािा एक र्धं हशवार भरुन राहातो. ह रड्यािा हंर्ाम स रु होतो. आखया 

पेटतात. शतेाशतेातून ध रािे लोट आकाशाला हभडतात. किस भाजली जातात. ताजा ताजा र्रम ह रडा 
खाल्ला जातो. बघता बघता हपकं हपवळी पडतात. मर् काढिी होते. हपकं कात्रीला लावतात. 
 

शेती घातली मोडिी ।णतथं आल्यात आयाबाया ॥ 
चुडा माझ्या राजसा ।काड कातरीला पाया ॥ 
शेती घातली मोडिी ।नारी करत्यात पािी पािी ॥ 
िावशा माझा बंधू ।करतो कोळीयाची बोलविी ॥ 

 
कोळी पखाल घेऊन हशवाच्या शतेात कशाला मरायला येतो. शतेकऱ्यालाि कोळ्याच्या 

रेड्यासारखे पािी आिाव ेलार्ते. खळ्यात मोडिी स रु होते. शतेकऱ्याला रात्री राखिीला थाबंाव ेलार्ते. 
 

णशवच्या शेतामंदी ।नको भीवूस माझ्या भीवा ॥ 
तुझ्या मदनावरी णदवा ॥ 

 
आता मळिी मशीनवर खळे करिे फार सोपे िंाले आहे. पि पूवी बलंै हफरवनू वा बडवनू खळे केलं 

जाई. रास तयार होई. पोती भरली जात. 
 

णपकलं णपकलं ।णपकल्यालं नवलं काई ॥ 
माझ्या सख्याच्या शेतामंदी ।नंदी राबत्यात लई बाई ॥ 
णपकलं णपकलं ।जन बोलत चावडीला ॥ 
माझ्या सख्याच्या शेतामंदी ॥राशी लागल्या वावडीला ॥ 

 
अशी खळ्यािी ििा र्ावात पोहिली की बल तेदार, अल तेदार, मार्तकरी खळ्यावर जमा होतात. 

 
खळ्याच्या काठाला ।दानधरम कुिी केला ॥ 
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कुिबी भरण्याचा णपकला ॥ 
 

क िब्यासारखा उदार दाता नाही. पाखरापासून िोरहिलटापयंत आहि हकड्याम ंग्यापासून 
मार्तकऱ्यापयंत अनेकािंा तोि पोझशदा. भरभरुन हपकलं तर तो उदार अंतुःकरिाने भरभरून देतो. 
हशल्लक राहहल्यालं हपवळं सोनं घरात येतं. त्यातूनं एखादा नर् दाहर्ना हौसेने कारभारिीला घडहवला 
जातो. 
 

णशवच्या शेतामंदी ।माळाचं केलं मळं ॥ 
सासू-सूनाचं णपवळं गळं ॥ 

 
❒ ❒ ❒ 
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भरल्या बाजारात 
 

स र्ी सरली खळं िंालं की धनधान्य बाजारात येतं. क िबी हपकवण्यात शहािा असला तरी 
बाजारात वडेा ठरहवला जातो. घाम र्ाळून हपकहवलेल्या धान्यािी झकमत त्याला हमळत नाही. 
शतेीमालाच्या भावाने शतेकऱ्यािे कंबरडे मोडले आहे. त्यातूनि शरद जोशीिे आंदोलन स रु िंाले. हा 
िंाला मोठा प्र्न. पि बाजाराला खेड्याच्या जीवनात अनन्यसाधारि महत्त्व आहे. आपल्याकडील बाजार 
ही एक वैहशष्ट्यपूिग र्ोष्ट आहे. साधारि मोठ्या खेड्यात आठवडी बाजार भरतात. एका ठराहवक वारी 
उत्पादक व ग्राहक एकत्र येतात. परस्पर सामजंस्याने, हबनबोभाटपिे आर्मथक व्यवहार होतात. 
ग्रामपंिायत झकवा नर्रपाहलकेने अशा बाजारािे फारसं कोितंही हनयोजन न करताही वषान वषग बाजार ही 
संस्था स रळीतपिे िालू आहे. आर्मथक व्यवहार होत आहेत. बाजारात शतेकरी धनधान्य हवकतात. 
मज रािंा पर्ार होतो. धान्यािी, भाजीपाल्यािी, तेलाहमठािी, अंडी-कोंबड्यािंी, कपड्या-लत्यािंी 
खरेदी-हविी होत असते. देिं-घेिं, उधार-उसनवार बाजार हदवशीि होते. हकत्येक िोटे व्यापारी 
बाजारावर जर्तात. बाजारात घराघरातील कारभारी मंडळी येतात. व्यवहारकौशल्य पिाला लार्ते. 
कायावर सौदे होतात. परस्परहवरोधी हहतसंबधंाच्या मध्यावर व्यवहार होतात. 

 
खरं तर बाजार हे प रुषांिे के्षत्र. प्रहतहष्ठत घरातल्या र्रती बायका बाजारला जात नाहीत. पि 

कष्टकरी समाजातल्या बायका बाजारला जात होत्या आहि आहेत. आपल्या व्यवहारकौशल्याने घरप्रपिं 
िालवीत होत्या. खेड्यातल्या एरवीच्या च्स्थतीशील हदवसापेक्षा बाजारच्या हदवसािा थाट वरे्ळा असतो 
म्हिून लहान म लींच्या खेळर्ाण्यातही हौसेने बाजारला जावसेे वाटते. 
 

रंगू बाजारला जाते, जाऊ द्या की रं! 
केळं फुटािं खाते, खाऊ द्या की रं! 

 
असं रं्मतीने म्हटले जाते. 

 
पूवी िूल आहि मलू हेि हस्त्रयािें कायगके्षत्र. िार प रुष मािसात त्यािंा वावर नसे. त्याम ळे प रुष 

मािसात जायला त्या भीत. लाजत. बाजारसारख्या हठकािी त्या क्वहिति जात. काही कारिानंी रे्ल्या 
तर सभ्यतेने वार्त. परप रुषािा वारा लार्ू न देिाऱ्या काळात त्या बाजारला रे्ल्या तर – 
 

भरल्या बाजारात ।माझा पदूर काकिात । 
नटव्या बंधवाची ।सभा वाण्याच्या दुकानात ॥ 
भरल्या बाजारात ।माझा पदूर नखाईत ॥ 
बंधू शंभर लोकाईत ॥ 
भरल्या बाजारात ।वाजू देईना जोडवं । 
गवळी माझ्या नानाजीला ।कोि लावील आडवं । 

 
आपल्या वार्ण्याने हपत्याला, पतीला, भावाला कमीपिा येऊ नये, अशी त्यािंी इच्िा असते. 
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बाजारात धान्यािी खरेदी-हविी होते. क िब्यािा शतेमाल बाजारात जातो. पैसा घरात येतो. 
मनैाबाई मोठ्या अहभमानाने सारं्ते. 
 

भरल्या बाजारात ।माल कुिाचा आला लयी ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाची ।अडत्या करीतो सई ॥ 
भरल्या बाजारात ।बैल पाखऱ्या घामाघाम ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाला ।अडत्या घालतो रामराम ॥ 
भरल्या बाजारात ।अडत्या करतो उलाघाली ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाची ।मालाची गाडी आली ॥ 

 
क िब्यािा माल व्यापाऱ्याच्या अडतीवर हवकतो. व्यापारी र्ोड बोलून शतेकऱ्याच्या अज्ञानािा 

फायदा घेऊन कसा ल बाडतो यािी कल्पना अहशहक्षत हस्त्रयानंा कशी असिार? आहि ती ओव्यात तरी कशी 
येिार? ती आपला माल र्ाडीने अडतीवर जातो. यािाि अहभमान बाळर्ते. 

 
कधीतरी मनैाबाई बाजारला जाते. एवढ्या मािसात जाण्याच्या हतला क्वहिति प्रसंर् येतो. सोबत 

असावी म्हिून ती म लाला घेऊन जाते. 
 

भरल्या बाजारात ।माझा येडीचा अवतार ॥ 
नेिंता राघू माझा ।संग सोन्याचा पणवतर ॥ 

 
पंििोशीत माहेर असल्याने बाजारात सावळा बंध राजा भेटतो. 
 

भरल्या बाजारात ।ओळखू येईना माझं मला ॥ 
िवशा बंधवानं ।िात शेल्याचा वर केला ॥ 
भरल्या बाजारात ।गार सावली कुठं पािू ॥ 
सोन्याच्या छत्रीखाली ।बंधू वकील माझं भाऊ ॥ 

 
भावा बहहिीिी भेट होते. ख्यालीख शाली होते. अशावळेी भाऊ बहहिीला िोळी घेतो. 

 
भरल्या बाजारी ।भावाबणििीची पडली गाठ ॥ 
बंधुजी घेतो चोळी ।फुटानी रंग दाट ॥ 

 
कधी कधी हक्काने बहीि भावाकडून साडी घेते. 
 

चाटी म्ििू दादा ।सोड कदड्याच्या गाठी । 
िावशा बंधवाला ।आिला माघारी साडीसाठी । 

 
अशी खरेदी होते. वैराळाकडून ती ि डा भरते. कधी हकडूकहमडूक मोडून सोनाराकडून जोडवी 

करुन घेते. बाजारातली खरेदी हस्त्रया स्वतुः करीत नाहीत. वडील, बंधू, पती, म लर्ा असं क िीतरी प रुष 
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हतच्यासाठी खरेदी करीत असतो. यावरुन हतिे आर्मथक परावलंबीत्व हदसून येते. कधी कधी भाऊ काही 
घेत नाही. हतच्या आशिेी हनराशा होते. 
 

भरला बाजार ।भरुनी वसरला ॥ 
आताच्या कलीमंदी ।भाऊ बणििीला णवसरला ॥ 

 
पूवी खेड्यात दळिवळिािी साधने नव्हती. पोष्ट असलं तरी हलहहता वािता येत नव्हतं. मर् 

बाजारातून – बाजारात असे सारं्ाव ेधाडले जात. असे सारं्ाव ेहेि पूवी र्ोरर्रीबािें पत्रािे काम करीत. 
 
बाजारात नातेवाईकाचं्या, पैहीपाह ण्याचं्या र्ाठीभेटी होत. कधीतरी बहहिीिा बाळ भेटे. 

 
भरल्या बाजारात ।कुिी धरला माझा िात ॥ 
बणििीचा बाळ बोलं ।चल मावशी एक रात ॥ 

 
अशा आगं्रहाम ळे हतला बहहिीकडे जाव ेलारे्. बाजारात इतर नातेवाईकािंी भेट होई. 

 
भरल्या बाजारात ।इन िुडकती ईवायाला ॥ 
जरीमंजील जावायाला ॥ 
भरल्या बाजारात ।सासू िुडकती जावायाला ॥ 

 
बाजारात जावायाला पोषाख घ्यायिा िंाला तर जावाई-इवाई यानंा शोधलेि पाहहजे. 
तरुि स्त्री-प रुषािें पे्रमसंबधं बाजारात ज ळतात, फ लतात, उमलतात. र्ाठीभेटीिे, हौसेने 

एकमेकाला काही घेण्यािे हठकाि म्हिजे बाजार. 
 

भरल्या बाजारात ।कशाचं देिंघेिं ॥ 
तुझ्या पायी म्या केलं येिं । 

 
अशा पे्रमात पडलेल्या भावािी बहीि म्हिते. 
 

भरल्या बाजारात ।नार नखीची िळू बोलं । 
िवशा बंधवाला ।माझ्याला पडली भूल ॥ 

 
असा पे्रमात पडलेला भाऊ आपल्या पे्रयसीसाठी िोळी घेतो. 
 

लुगड्याचं मोल ।देतू चोळीच्या खनाला । 
चाटी नवल करीतू॥तुझ्या भडंगपिाला ॥ 

पे्रमाप ढे पैशािे काय मोल! बाजारात अशाही र्ोष्टी घडतात. बाजार हा अशा अनेक दृष्टीने 
खेड्यातील वैहशष्ट्यपूिग प्रकार असतो. 

❒ ❒ ❒  
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मंुबई शहरामंदी 
 

मािदेशािं म ंबईशी फार जवळिं नातं आहे. कोकिी मािसं जशी म ंबईवर जर्तात तशी आमिीही 
जर्तात. मािदेश हा द ष्ट्काळी भार्. माळरानाच्या जहमनी.पाऊस कमी. कधी पडला तर पडला नाही तर 
नाही. धरिािं पािी नाही. शतेीिं आध हनकीकरि म ंर्ीच्या पावलाने होत आहे. त्याम ळे द ष्ट्काळी भार्ातील 
शतेी नेहमीि आतबट्ट्यािी. दर तीन वषांनी द ष्ट्काळ ठरलेला. शतेीच्या दयनीय अवस्थेम ळे शतेीपूरक 
उद्योर्धंदेही वाढले नाहीत. मािसाच्या हाताला काम नाही. पोटाला अन्न नाही. त्याम ळे इथली तरुि 
मािसे जर्ण्यासाठी, पोटभरण्यासाठी बाहेर जातात. वऱ्हाडपासून र्ोव्यापयंत आहि ऊसतोडीपासून 
म ंबईपयंत सवगत्र कामधंदा करताना आजही हदसतात. 

 
म ंबईिे औद्योहर्कीकरि िंाल्यावर हर्रिी, र्ोदीत काम करण्यासाठी द ष्ट्काळी भार्ातली मािस ं

रे्ली. त्यानंा म ंबईत ‘घाटी’ म्हितात. त्यानंी घाम र्ाळून हमळहवलेल्या पैशावर र्ावाकडिी मािसं जर्त 
होती. बदलत्या काळान सार लोकसाहहत्यािी हनर्ममती होत असते. पि ते जीवन पािपन्नास वष ेलोकाचं्या 
अन भवािा हवषय व्हाव ेलार्ते. 

 
मनैाबाईिा एक भाऊ तरुि वयात जर्ण्यासाठी म ंबईला रे्ला. धडपडून हर्रिीत कामाला 

लार्ला. ‘म ंबईवाला’ म्हिून नात्यार्ोत्यात त्याला मान होता. पूवी दळिवळिाच्या स हवधा कमी होत्या. 
त्याम ळे तो सटीसहामासी र्ावाकडं आल्यावर त्यािी आहि मनैाबाईिी भेट व्हायिी. आठवि िंाली की ही 
वडेी बहहि आपल्या दूरदेशीच्या भावावरुन ओवी र्ाई. 
 

मंुबईची म्िमादेवी ।तुला तादंळाचं बोि ॥ 
िावशा माझा बंधू ।तुझ्या मुलखी माझं सोनं ॥ 
मंुबईची म्िमा देवी ।तुला सोन्याचं कंबायाळा ॥ 
िावशा माझ्या बंधवाला ।तुझ्या नगरी संभायाळ ॥ 

 
र्ावदेवतेिे र्ावावर व हतथल्या मािसावर कृपाित्र असते. ही देवता त्यािें रक्षि करते. त्यानंा 

स खद ुःख देते अशी लोकसमजूत आहे. म बंईिे दैवत म बंादेवी. म ंबईवर हतिी कृपा. आपल्या भाऊरायाला 
हतच्या नर्रीत साभंाळाव,े यश द्याव ेमनैाबाई प्राथगना आहे. 
 

मंुबईची म्िमादेवी ।तुझ्या सोन्याच्या िायत्या केशा । 
िावशा माझ्या बाधंवाला ।यश देवून धाड देशा ॥ 

 
ही मनैाबाईने केलेलती प्राथगना म्हमादेवीने ऐकली. 
 

मंुबईची म्िमादेवी ।कुण्या राजसाला पावयली । 
िावशा माझ्या बंधवानं ।धज सोन्याची लावयली ॥ 
आठ णदसाच्या ऐतवारी ।माझ्या िमालाला सुट्टी 
वािीचा बंधु माझा ।म्िमादेवीला पेढ वाटी । 
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हर्रिीतला कामर्ार म्हिून का असेना भावाला पैसाअडका हमळत होता. 
 
भाऊरायािी बायकाम लं र्ावाकडंि राहायिी. क िातरी जोडलेल्या मायबहहिीकडं खानावळ 

खायिी आहि बठैकीच्या खोलीत हबिाना टाकून िंोपायिं. घर संसारापासून बायका म लापंासून दूर एकटं 
राहायिं. भावहनक कोंडमारा व्हायिा. 
 

माझी मैना गावावर राणिली । 
माझ्या णजवाची िोतीया कोणिली । 

 
या लोकशाहीर अण्िाभाऊ साठे याचं्या लाविीत ही हवरहभावना नेमक्या पद्धतीने व्यक्त िंाली 

आहे. भाऊ हदवाळीला, र्ावजते्रला म लानंा कपडे, खाऊ, पैसाअडका आहि इतर संसारोपयोर्ी साहहत्य 
घेऊन येई. 
 

मंुबई शिरामंदी ।णतथं णमठाई कशी शेर ॥ 
िावंशा बंधु माझा ।देशा णनघाला सावकार ॥ 
आगनगाडीचा धूर ।धूर णनघतो वरच्या वर ॥ 
मंुबई शिराचा ।देशा णनघाला सावकार ॥ 
आगनगाडीला ।नका म्िि राकशीन ॥ 
तीन बोटाच्या रुळावरुन ।कशी चालती मोकाशीन ॥ 

 
त्याकाळात दळिवळिाच्या स हवधा कमी होत्या. देशावर यायिं म्हिजे क ड गवाडीवरुन लातूर – 

हमरज – बाशी रेल्वनेे. म ंबईत हमाली करत असला तरी देशावर तो सावकारि. असा भाऊराया हदवाळीला 
रजेवर र्ावी आला िार आठ हदवस राहहला. मनैाबाई माहेरी आली होती. परत जाताना म ंबई दाखवायिी 
म्हिून तो मनैाबाईला बरोबर घेऊन रे्ला. 

 
त्याने बहहिीला हफरुन म ंबई दाखवली. 

 
मंुबईचा रािािेवाला ।सागंतो खानाखूना ॥ 
दरयाकडंला दारुखाना । 
मंुबईची म्िमादेवी ।सारी मंुबई काळीकुट ॥ 
चाले दयात आगबोट ॥ 

 
म ंबईत मनैाबाईने र्ोदी, दया आहि आर्बोटी पाहहल्या. भारतािे प्रवशेव्दार, िौपाटी, वाळकेश्वर, 

मत्स्यालय, रािीिा बार्, म्हमादेवी पाहहली. भाऊराया ज्या हर्रिीत कामाला होता ती हर्रिी पाहहली. ती 
म्हिते, 
 

पिाटेच्या पाऱ्यामंदी ।णगरिीबाई िळू कोक ॥ 
पाळीवाल्याची पणिली झोप ॥ 
िात मी जोडते ।णगरिीबाईला जाता जाता ॥ 
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िावशा माझा बंधु ।साच्यामध्ये उभा िोता ॥ 
मास्तर मुकादम ।दोघं बसलं फळीवरी ॥ 
साचे चालतात कळीवरी ॥ 
मंुबई शिरामंदी ।बत्या जळत्यात काळ्याणनळ्या ॥ 
णगरिीवाल्याच्या रातपाळ्या ॥ 
मंुबई शिरामंदी ।णतथं पैतयाचं जंजाळ ॥ 
माझ्या बंधवाचं ।काम णगरिीचं वंगाळ ॥ 

 
इथं नारायि स वे याचं्या ‘हर्रिीिी लाविी’ या कहवतेिी आठवि होते. ती अवाढव्य हर्रिी. 

हतथली सतत घडघडिारी यंते्र, पाळ्यात काम करिारे कामर्ार, त्यातलाि आपला भाऊ.भावाला पैसा 
हमळत असला तरी हर्रिीतलं काम वरं्ाळ. पि र्ावाकडं जर्िं म ह्कल असल्याम ळे काम केल्याहशवाय 
पयाय नाही. 

 
भाऊराया हजथं राहत होता हतथली वस्ती अनेक जातीधमािी. त्यािंं खािहपिं, राहिं पोषाख, 

भाषा, धमग सर्ळं वरे्ळं. 
 

मंुबईची म्िमादेवी ।सारी मंुबई आरशाची । 
बोली कळना पारशाची । 

 
भाऊराया खानावळीत खात होता. मनैाबाई हतच्याकडेि राहहली होती. 
 

मंुबई शिरामंदी ।णतथं आपलं नािी कोिी ॥ 
णतथं जोडल्या मायबणििी ॥ 

 
अशा जोडलेल्या नात्यानाि शहरात महत्त्व असतं. नात्यार्ोत्यािी रक्तािी मािसं फारशी 

नव्हतीि. खानावळवाली माऊली िारं्लीि म्हिायिी. हतही खेड्यातली. जेवि िारं्लं करत होती अस 
नाही. पिं दोनवळेेला पोटाला घालत होती. त्यात पे्रमािा भार् कमी. व्यवहारािाि जास्त. जर् हे हदल्या 
घेतल्यािे होते. ती स्वतुःच्या भावािी खानावळ घेत होती. 
 

मंुबई शिरामंदी ।णतथं नािीत शेतमळं । 
बिीि भावाची घेती खानावळ । 

 
मनैाबाई आठदहा हदवस म ंबईत होती. हतथले जर्ि वरे्ळे. हतथले रस्ते, वाहने, इमारती, र्दी, 

िंर्मर्ाट पाहून ती हदपून रे्ली. भावाने साडी-िोळी घेऊन हतला र्ावी पाठहवली. कालान रुप नव े
जीवनान भवस द्धा लोकर्ीतातून कसे माडंले जातात हे यावरुन लक्षात येईल. 
 

❒ ❒ ❒ 
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वाणीचा बंधू माझा 
 

जात्यावरिी ओवी सवाहधक पे्रमाने, हजव्हाळ्याने, कौत काने क िाहवषयी र्ायली जात असेल तर 
ती भावाहवषयी. बहहि-भावािं नातं उदात्त, र्ंरे्च्या पाण्यासारखे पहवत्र आहि मंर्ल. 
 

भावा ग बणििीच्या ।पे्रमाला नािी सर ॥ 
गंगेच्या पाण्यापरी पणवतर ॥ 

 
एकाि आईबापाच्या पोटी जन्मलेली क ट ंबाच्या शीतळ सावलीला वाढलेली, एकाि जीवनरसावर 

पोसलेली ही बहीि-भाऊ. 
 

लसूि कोथंबीर ।एका दंडान पािी णपती ॥ 
बिीि भावाला शोभा देती ॥ 

 
बहीि – भाऊ एकत्र खेळलेली, भाडंलेली, दंर्ामस्ती केलेली. एकत्र बालपि घालवलेली. 

रक्षाबधंन आहि भाऊबीजेसारख्या सिसमारंभातून लोकसंस्कृतीने हे नाते महन्मंर्ल केलेलं, जोपासलेलं, 
वाढवलेलं. प ढे तरुि होत असताना भाऊ बहहिीिे रक्षि करतो. 
 

उभ्यागल्ली जाते ।कोि घेईना माझं नाव ॥ 
वाघासारखं माझं भाव ॥ 
शंभर माझं ग्वात ।नािी गोताची गरज ॥ 
थोरला माझा बंधुराज ।माझा णकल्याचा बुरुज ॥ 

 
आपला भाऊ वाघासारखा आहे, तो हकल्ल्याचं्या ब रूजासारखं संरक्षि देतो असे मनैाबाई 

अहभमानाने सारं्ते. प ढं बहहिीिं लग्न होतं. भाऊ त्याि घरात वाढतो. मात्र बहहिीि ंरोप कादंा वागं्याचं्या 
रोपासारखं इतर वाफ्यात लावलं जातं. हतथेि हतच्या जीवनाला फ लाफळाने बहर येतो. बहहिीिी वाट 
वरे्ळी होते. नातं द रावतं. बहीि भावाच्या नात्यािा पदर एका वरे्ळ्या पातळीवर जातो. 

 
आषाढ सरत आला, श्रावि स रु िंाला झकवा हदवाळी-दसऱ्याला सास रवाहशिीला माहेरिी ओढ 

लार्ते. ‘हदवाळीच्या म ळा लेक आसावली’ अशी हतिी च्स्थती होते. ती म राळ्यािी वाट पाहाते. म राळी 
बह दा भाऊि असतो. क्वहित भािा असतो. माहेरिं र्ाव, क ट ंब, आई-बाप, भाऊ-बहहि, र्डयिी यािंी 
हतला आठवि होते. त्यानंा बघावसं वाटतं. ती दोसरा काढते. पि हतला बोलता येत नाही. ती वाट पाहात 
राहाते. कधी उिकी लार्ली तर 
 

उचकी लागली ।का ग उचकी तुझी घाई ॥ 
माऊली बाईनं ।सय केलीया कशापायी ॥ 

 
नार्पिंमी, हदवाळी, संिातंीला आईलाही आपली लेक माहेरी आिावी असे वाटते. नाहीतर 

पंिीम नािारती वाटते. मातेिे अंतुःकरि लेकीसाठी ओढ घेत असते. मनैाबाईही सारं्ावा धाडते. 
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सागूंन धाडयती ।आला श्रावि झुलावा ॥ 
न्यायला पाठवा मुराळी ।मला मािेरी बोलवा ॥ 

 
अशी ही लेकीिी आस आहि सारं्ावा पाहून आई म लाला पाठवनू देते. भाऊ बहहिीच्या घरिी वाट 

धरतो. ज न्या काळात दळि-वळिाच्या स हवधा कमी होत्या. बैलर्ाडीनेि बहहिीला माहेरी आिले जाई. 
 

माझ्या मािेराच्या वाटं ।गाडी कुिाची चंगाळाची ॥ 
सागंते सये तूला ।िावशा माझ्या मुराळ्याची ॥ 

 
असा बंधूजी म राळी होऊन येतो. एखादा र्रीब भाऊ असला, बैलर्ाडी नसली तर एकटाि िालत 

येतो. 
 

उचकी लागली ।काय उचकीचा दाखयला ॥ 
वािीचा बंधू माझा ।वाट चालतो एकला ॥ 

 
सासरच्या रामरर्ाड्यात हपिून रे्लेल्या आहि सास रवासाने िळल्या रे्लेल्या सासरवाहशिीला 

सिाच्या अर्ोदर आलेला म राळी पाहहला की फार आनंद होतो. ती द रूनि त्याला वळखते. अंर्ात 
अंर्रखा, त्याला सोन्यािी बटन, हातात घड्याळ, शलेासंबला झकवा वाकडी टोपी यावरुन ती आपल्या 
भावाला वळखते. 
 

पाठीचा भाऊराजा ।आला ग माझ्या दारी ॥ 
डोळ्याची णनराजंनं ।ओवाळीते त्याला सारी ॥ 

 
ती द रूनि डोळ्याच्या हनराजंनाने ओवाळीते. भावाला पाहहलं की हतिं मन हारकून जातं. 

आनंदाने, पे्रमाने, कृतज्ञतेने भरुन येतं. 
 

सागूंन धाडयती ।माझ्या सांगाव्यासंगं आला ॥ 
िावशा बंधू माझा ।णकती मायाळू जलमला ॥ 
लोकाचं्या बंधूवािी ॥माझा बंधू न्िाय नारी ॥ 
माझ्या बंधवाला ।शिामृगाला मया भारी ॥ 
बिीि-भावाडंाची ।त्याची पोटामंदी माया ॥ 
असं फोणडलं सीताफळ ।आत साखरेची सया ॥ 

 
सासूरवासािे सारं द ुःख पोटात घालून ती हसतम खाने स्वार्त करते. हतिे डोळे पाण्याने भरुन 

आलेले असतात. 
 

माझ्या घराला पावयना ।बाय मी देखीला अगंिी ॥ 
झाऱ्या बुडणवला राजिी ॥ 
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बंधूजी पावयना ॥सया म्ििती कोि आला ॥ 
चंद्र वाड्यात उगवला ॥ 

 
कशी हवलक्षि स ंदर प्रहतमा आहे. या र्ीतािे ते खास वैहशष्टट य आहे. आता भाऊ हतच्या घरात 

पावना आहि ती स्वतुःच्या आईबापाच्या घरांत पाविी ठरते. ती पािी देते. बसायला जान टाकते. हातपाय 
ध ऊन िहापान होतं. ख्यालीख शाली िंाली की, ऐनवळेी भावाला खायला काय कराव े असा प्र्न 
मनैाबाईला पडतो. 
 

बंधुजी पावयना ।काय करू मी खायाला ॥ 
उठा बंधुजी जेवायला ।तूप णभनल शेवायाला ॥ 

 
लवकर होिारा शवेायािा भात ती तूपसाखर घालून वाढते. रात्रीच्या जेविािा बते मात्र खासि 

असतो. बधं जी पावना बसाय देते िंदनािा पाट, भोजनाला करते जीरेसाळीिा भात, येळलवरं्ािी करते 
शाक, हपण्याला पािी िंद्रभारे्िं पाक, पान खायाला हिकिी स पारी, काळा कात, केली बहहिीनं 
िालरीत, रे्ला बधं जी आईला सारं्त; बहहिी असाव्या जलमात. िादंण्यारात्री बहीिभावािं अतंरीिं र् ज 
(र्प्पा) होतं. िदं्र माळीच्या आड जातो पि र् जािा िंाड होत नाही. द सरे हदवशी परवानर्ी काढून बहीि 
माहेरी येते. असा भाऊ हक्कािा ंम राळी असतो. 

 
णिरव्या चोळीवर ।मोर काढते दख्खनचा ॥ 
सागंते सये तुला ।बंधू मुराळी िुकमाचा ॥ 

 
बहीि सिाला माहेरी आली तर हौसेने माहेर करिारा बधं राजा र्ाण्यात कौत कािा हवषय होतो. 
 

बारीक बागंयडी ।मला भरुस वाटयली ॥ 
िावशा बाधंवाला ॥तार मािेरी पाठवली ॥ 

 
बहहिीिा माहेरी साडीिोळीिा हक्क असतो हे भाऊही मानतो. िोळी फाटली तर ती हक्काने भावाला 

मार्िार! दार्दाहर्ने करायिे असले तरी ती भावाकडेि हट्ट धरिार. मारे् यासंबधंीिे भावहवश्व आपि 
पाहहले आहेि. हदवाळीिी भाऊबीज तर बहहिीच्या हक्कािी. 
 

भाऊबीजे णदसी ।बिीि ओवाळीते भावा ॥ 
जतन करी देवा ।माझ्या मािेरीचा णदवा ॥ 

भाऊबीजेला ओवाळले की भाऊ ओवाळिी घालतो. 
णदवाळीचं ताट ।ताट झालया माझं जड ॥ 
िावशा बंधवानं ।मला ओवाळीला कसिगड ॥ 

भावाने क िाला कळू न देता बहहिीला पठैि नेसवली. 
बंधुजी घेतो साडी ।रेणसम काडी दाट ॥ 
िावशा माझ्या बंधवाचं ।घेिाराचं मन मोठ ॥ 
िात भरला काकनानं ।वटी भरली नारळानं ॥ 
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िावशा बंधवानं ।केलं मािेर सावळ्यानं ॥ 
जलमा येऊनी ।भाऊ बणििीला आसावा ॥ 
जुन्या साडीला णवसावा ॥ 

 
असं मनोहर माहेर करिारा भाऊ बहहिीला असावा. असं लग्नानंतर पाि-सात वष े बहहिीि ं

माहेर होतं. हतला म लंबाळं िंाली की ती आपल्या ससंारात रमते. भावािं लग्न होतं. भावजय घरािा ताबा 
घेते. 
 

बंधुजी आपुला ।भावजय वािीनं दुसयरी ॥ 
आपुल्या बंधुसाठी ।बळ चढावी वसयरी ॥ 

कधी कधी भाऊ बायकोच्या आहारी जातो. 
अबंारीचा ित्ती ।अबंारी घालू णदना ॥ 
नार पुरुषाचं चालू णदना ॥ 

 
घरच्या र्िार्ोतापेक्षा भावािा ओढा बायकोच्या माहेरच्या मािसाकडे वाढत जातो. बाईलेच्या 

र्ोता आवडीने पोसी ।माता हपतीयाशी दवहडतो ॥असे त कोबानंी ही म्हटले आहे. 
 

आताच्या कलीमंदी ।भाऊ नव्ित बणििीचं ॥ 
करी मािेर मेव्ििीचं ॥ 

 
अशी अवस्था होते. त्यात आईबाप कालवश होतात आहि माहेर भयाि होतं. 

 
आईबापाच्या माघारी ।कोि मािेरी गेली येडी ॥ 
कवटाळल्या खाबंमेढी ॥ 

 
भाऊ ससंाराने र्ाजंला जातो. बहहिीिी माया पातळ होते. सटीसहामासी बहीि आली तर िोळी 

बारं्डीवर बोळवि केली जाते. मर् बहहिीला असं म्हिायिी पाळी येते. 
 

नको मजला देऊघेऊ ।नको माझं तू चालयेवू ॥ 
वािीच्या माझ्या बंधवा ।गोड शब्दानं बोलयवू ॥ 

 
हदस जातात. म लं मोठी होतात. बहीि आपल्या म लासाठी भावािी म लर्ी करुन माहेर जोडून 

घेते. 
बंधू ईवाई करु गेले ।त्याला कशाला दोघंचौघं ॥ 
माता सागंील ऐकू दोघं ॥ 
बंधू ईवाई करु गेले ।दीरभावाचं मोडूयनी ॥ 
आली मािेर जोडूयनी ॥ 
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आता भावा-बहहिीिे नाते व्याहंी-हवहहिीच्या पातळीवर जाते. लेकीसाठी भावािं येिं-जाि ं
वाढतं. बधं रायािी बालपिीिी सोबत मी म्हातारपिी नव्या नात्याने जोडून घेते. 

❒ ❒ ❒ 
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ओवी माता माऊलीला 
 

स्त्री ही परमेश्वरािी सवोत्तम हनर्ममती आहे म्हिनू म. फ ले, स्वामी हववकेानंद हतला प रुषापेक्षा श्रषे्ठ 
मानतात. भक्त ही देवािी लेकरे नसून ती रूपे आहेत असे झहदू मानतातं. तशी स्त्री ही प्रत्यक्ष देवािी मूती 
आहे. हतिे हे देवत्व हतच्या मातृत्वात जास्त आढळते. 

 
भारतीय समाजात आहि संस्कृतीत स्त्रीिी एका बाजूने प्रच्िन्न झनदा केली आहे. तर द सऱ्या बाजूने 

हतिा कमालीिा र्ौरवही केला आहे. स्त्री ही ससंारातील मोहािे कारि, वासनेिे आर्र, पापािी उत्तरपेठ, 
नरकािी कसवटी अशा शलेक्या हवशषेिानंी हतिी झनदा केली आहे. ही झनदा हतच्या मादी, पे्रयसी, सखी, 
पत्नी या रूपािी आहे. पि याि पे्रम आहि वासनेच्या अवस्थेतून ती माता िंाली की मर् ती महान, मंर्ल, 
पहवत्र, पूजनीय ठरते. प रुषप्रधान संस्कृतीने आपल्या सोयीसाठी सीता, साहवत्री यासंारख्या पहतव्रतािंा 
आहि पाहतव्रत्यािा र्ौरव केलेला आहे. पि प रुषािा जन्म स्त्रीच्या पोटी होत असल्याने त्यापेक्षाही हतच्या 
मातृत्वािा र्ौरव सवाहधक केलेला हदसतो. ‘मातृदेवो भव’, ‘न मात  ऽऽ परमदैवतम्,’ ‘यंत्र नायेस्त  
पूज्यन्ते,’ मातामाऊली, आहदशक्ती अशा विनानी शब्दानंी हतिा र्ौरव होतो. हजजामाता, मेरी, क ं ती, 
यशोदा या महान मातािंाही र्ौरव होतो. ज्या ज्या र्ोष्टीपासून हनुःस्वाथग पे्रम, वात्सल्य भेटते, भरि पोषि 
होते त्या त्या र्ोष्टींना माता सबंोधले जाते. जसे र्ोमाता, भमूाता, राष्ट्रमाता, हवठोबामाऊली. 

 
काळजाच्या क पीत जपून ठेवण्यासारखी मराठीतील दोन अक्षरे म्हिजे ‘आई’. आई म्हिजे 

मूर्मतमंत पे्रम, वात्सल्यािा झसधू, मारं्ल्यािे माहेर, पाहवत्र्यािे तेज, अमृतािा िंरा, क्षमेिा सार्र, त्यार्ािी 
मूती, स खािी सावली, सेविेा आदशग. ऋग्वदेापासून आजपयंत अनेक साहहच्त्यकानंी मातेिा महहमा 
र्ाईला आहे. कवी यशवतंानंी ‘आई क िा म्हि ू मी, आई घरी ना दारी, स्वामी हतन्ही जर्ािा आईहवना 
हभकारी!’ म्हटले आहे. ‘पे्रमस्वरुप आई, वात्सल्य झसधू आई, बोलाव ूत ज आता मी कोित्या उपायी’ असा 
माधव ज्य हलयनानंी आईिा हवयोर् प्रर्ट केला आहे. सानेर् रुजींच्या ‘शामिी आई’ पासून मचॅ्क्िंम 
र्ॉकीच्या ‘द मदर’ पयंत अनेक गं्रथ आईवर हलहहले आहेत. आई एक नाव असतं. घराघरात र्जबजलेलं 
र्ाव असतं. ती लेकरािी माय, द धािी साय, लंर्ड्यािा पाय, धरिीिी ठाय असते. आई जन्मािी हशदोरी 
असते. असे फ. म . झशदे म्हितात. 

 
सानेर् रुजींनी आईिा र्ौरव करताना म्हटले आहे. 

 
आई माझा गुरु, आई कल्पतरु ।सुखाचा सागरू आई माझी । 
कृतीचे मािेर, मागंल्याचे सार ।अमृताची धार, आई माझी । 

 
साहहत्यात आईिी हवहवध रूपे साहहच्त्यकानंी र्ौरवली आहेत. 
 
लोकसाहहत्यातून आईच्या पे्रमािे अखंड पािंर वाहाताना हदसतात. पे्रयसीवरील पे्रम हसद्ध 

करण्यासाठी आईिे काळीज नेऊन देताना ठेिकळून पडल्यावर ‘त ला कोठे लार्ले का रे बाळा?’ असे 
हविारिारे आईिे अंतुःकरि एका प्रहसद्ध लोककथेत हदसते. लोकर्ीतातूनही हस्त्रयानंी आईिे महन्मंर्ल 
स्तोत्र परोपरीने र्ाहयले आहे. लेकीच्या बालपिी आई हतिा र्ौरव करते. मात्र लेक सासरी नादंायला 
रे्ल्यावर ओव्यातून आईिा र्ौरव करते. लेकीच्या माहेरासाठी आई सासरी नादंत असते. 
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आईिी माया अवघ्या बाळावरी ।र्वळिीने केला खोपा अवघड िंाडावरी ॥स र्रि हिमिी आपला 

खोपा बाळासाठी हविते. सास रवाशीिीला माहेरिी ओढ वाटते ती सवाहधक आईच्या भेटीसाठी. 
‘रुििं िच्या पाखरा जा माझ्या माहेरा, घरच्या आईला सारं्ावा सारं् जा!’ यात माऊलीच्या भेटीिी ओढि 
प्रर्ट होते. ज्या माऊलीने नऊ महहने नऊ हदवस पोटात वार्वनू जन्म हदला, जर् दाखहवले हतच्याहवषयी 
मनैाबाई ओव्यातून कृतज्ञता व्यक्त करते. 
 

आई या म्ििू आई ।ओवी माता माऊलीला ॥ 
नऊ मणिने नऊ णदस ।िोती णनऱ्याच्या सावलीला ॥ 
आई या म्ििू आई ।माझ्या जन्माच्या येळ ॥ 
आई बसली कोड्यात ।नाना दुणचत वाड्यात ॥ 

 
स्वतुःिा जीव धोक्यात घालून जीवघेण्या प्रसववदेना सहन करुन आईने आपल्याला जन्म हदला. 

 
काशी म्िि काशी ।काशी कुिी पाणिली ॥ 
गवळि माझ्या बाईनं ।दुणनया मला दावयीली ॥ 

 
अशा जन्मदात्या आईला उलटे बोलिे पाप आहे अशी लोकािंी समजून असते. 
 

नऊ मणिने नऊ णदस ।िोती बयाच्या डाव्याकुशी ॥ 
माझ्या गवळि बाईला ।णतला माघारी बोलू कशी ॥ 

 
आईने हातािा पाळिा आहि डोळ्यािा हदवा करुन मनैाबाईला लहानािे मोठे केलेले असते. त्या 

उपकारािी फेड होिार तरी कशी? 
 

माडंीचा पाळिा ।डोळ्याचा केला णदवा ॥ 
गवळि माझ्या बाईचा ।मी उपकार फेडू कवा ॥ 

 
घास घास भरवनू आईने लेकीला रजािा र्ज केलेले असते. प ढे मोठेपिीही लग्न िंाल्यावर 

सास रवाशीिीला एखादा पदाथग खाऊ वाटला तर आईहशवाय हतला क िी करुन घालत नाही म्हिनू ती 
म्हिते. 
 

जीवाला खाऊ वाटे ।दुधातुपातली खीर । 
आत्मराजा दम धरा ।माझी गवळि नािी घरा । 
पाची पक्वान्नाचे ताट ।वर केळाची िाय फिी ॥ 
िाक मला मारली कुिी ।माझी गवळिबाई शिािी ॥ 

 
असं लेकीला िारं्लंि ंर्लं खाऊ घालण्यारे अंतुःकरि फक्त आईजवळि असते. आईिं पे्रम 

हतच्या सर्ळ्याि र्ोष्टीतून हदसते. साधी न्हाऊ घालण्यािी र्ोष्ट. 



 अनुक्रमणिका 
 

 
शेजी न्िाऊ घाली ।नािी णभजला न्िािी धोंडा ॥ 
माझी गवळि न्िाऊ घाली ।गेला वेशीला लोंडा ॥ 

 
अशी भरपूर पाण्यानं आईि न्हाऊ घालते. 
लेकीच्या स खद ुःखाला धाऊन येते ती आईि, म्हिून ती म्हिते – 

 
सुखाला भरतार ।दुुःखाला माऊली ॥ 
सुख वाटं जीवा ।गार उंबराची सावली ॥ 

 
एखाद्या वळेी मनैाबाई आजारी पडली, जीवाला जडभारी िंालं तर शजेारीपाजारी इतर र्िर्ोत 

न सती िौकशी करुन सहान भतूी दाखवतात पि आई मात्र सेवलेा हजर असते. 
 

जीवाला जडभारी ।शेजी उंबऱ्याच्या आत ॥ 
गवळि माझी बाई ।माझी समय सारी रात ॥ 

 
हकती समपगकपिे आईिा सेवाभाव व्यक्त केला आहे. म्हिूनि – 

 
शंभर माझं गोत ।माळावरली िराळी ॥ 
गवळि माझ्या बाईची ।गोि मातची णनराळी ॥ 

 
खरंि आईिी र्ोष्ट वरे्ळीि. नादूंन आलेली सास रवाशीि आपला सास रवास आहि मनातलं 

स खद ुःख केवळ आईजवळि व्यक्त करते. 
 

गुज बोलायाला ।मला कशाला िवीत लोक ॥ 
बया माझी गवळि ।आिे गुजाला प्रािसखी ॥ 

 
ह्या सर्ळ्या ओव्या ती जात्यावर दळताना म्हित असते. जातं तर जड जात असते. मर् हतला 

आईिी आठवि होते. आपि काही मेल्या आईिे दूध प्यालेलो नाही. आईच्या द धाहवषयीिा अहभमान ती 
प्रर्ट करते. 

 
थोरलं एवढं जातं ।जसं िराि पळतं ॥ 
बयाचं दूध पेली ।सये मनगटी खेळतं ॥ 
जातं का ओढावं ।नख बोटाच्या आगरी ॥ 
आई तुझे दूध णपले ।मधाच्या घागरी ॥ 

 
यातून हतला कामािी पे्ररिा हमळते. अशा आय ष्ट्यािे दान देिाऱ्या, लहानािे मोठे करिाऱ्या 

हजवाभावाला होिाऱ्या आईिे उपकार हफटिार कसे? 
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शेजीचा उपकार ।मी फेडीन भाजीपाल्या ॥ 
माऊलीचा उपकार ।मला णफटना कािी केल्या ॥ 

 
हे उपकार हफटत नाहीति पि आईबापािी सेवा करण्यािी सधंीही आपल्याला हमळत नाही अशी 

खंत स्त्रीमनात असते. म्हिनू ती आईिा आहि हतच्या ऋिािंा र्ौरव ओव्यातून करते. 
 

आई या म्ििू आई ।माझ्या आईचं उसनं ॥ 
माझ्या जन्मा पसनं ॥ 
आई या म्ििू आई ।माझ्या तोंडात येती लई ॥ 
काटा मोडला िुती सई ॥ 
आई या म्ििू आई ।णतच्या इतकं गोड काई । 
साखर बाईला ।कडूपिाचा लेश नािी ॥ 
आई या म्ििू आई ।तोंड माझं या झालं ग्वाड ॥ 
माझ्या आईचं मला याड । 

 
अशी आहे मातृभक्त मनैाबाई. आईला देव मानिारी. काशीला रे्ल्यािं प ण्य हतला आईच्या 

दशगनात घडते. 
 

काशी मन काशी ।काशी कुण्या गावायात ॥ 
घेते दशशन णनत्य ।काशी उंबऱ्याच्या आत ॥ 

 
या ओव्यातून आई हवषयीिे पे्रम, हजव्हाळा, वात्सल्य, कृतज्ञता प्रर्ट होते. मायलेकीच्या सनातन 

नात्यािा र्ोडवा, त्यातला भावनात्मक आहवष्ट्कार या र्ीतानंा कहवतेच्या पातळीवर आितो. 
 
अशा प्रकारे मराठमोळ्या हस्त्रयानंी आईिे र् िर्ान मोठ्या हजव्हाळ्याने, पे्रमाने आहि 

अंतुःकरिपूवगक केले आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

गवळी माझा नाना 
 

नानाजंी माझी वड ।आई माझी वडाई ॥ 
दोघाचं्या सावलीची ।णकती सागूं मी बढाई ॥ 

 
नवऱ्याच्या घरी नादंायला रे्लेल्या प्रत्येक सास रवाशीिीला आपल्या आईबापाहवषयी असेि वाटत 

असते. आईबापाच्या कृपाित्राखाली शीतल सावलीला घालहवलेले स खािे बालपि हतला आठवते. 
 

बाबा माझा चंदन ।आई माझी वडफादंी ॥ 
जलम माझा झाला ।दोघाचं्या कडेखादंी ॥ 

 
बालपिीिा स खािा काळ, आईबापानी केलेले पे्रम आहि लाड मनैाबाईला सास रवासाच्या जािक 

पाश्वगभमूीवर अहधकि महत्त्वािे वाटतात. मर् माहेर कसेही असो. ती आईबापािंी बढाई सारं्ू लार्ते. 
आईहवषयी आपि मार्च्या लेखात पाहहले. आता नानाहवषयी. लेकीच्या जन्मािं भारतीय क ट ंबात स्वार्त 
होत नाहीि. पि मनैाबाईच्या जन्माच्या वळेी हतच्या बापाच्या मनासारखं िंालं. हतच्यावळेी आई र्रोदर 
असताना नाना म्हिायिे, पोरर्ी व्हायला हवी तर आई म्हिायिी पोररं् पि िंालं मात्र नानाचं्या 
मनासारखं‘पहहली बेटी तूपरोटी’ म्हिून साऱ्या घरानं हतला काहीशा नाराजीनं पि नानाजीच्या इच्िेम ळे 
कौत कानं स्वीकारलं नानानी लेकीला कौत कानं वाढहवलं. 
 

बालपिीचं सुख ।माईनं दाखणवलं ॥ 
गवळी माझ्या नानाजीनं ।िार पाळण्याला लाणवलं ॥ 

 
खेड्यातील ज न्या काळातलं, एकत्र क ट ंबातलं वातावरि. स्वतुःच्या पोराला अंर्ाखादं्यावर 

खेळहवण्यािी स द्धा िोरी. नाही तर लरे्ि बाप ‘बाईलभाड्या’ ठरायिा. त्याम ळे ज न्या काळातला बाप 
कासव जसं आपल्या म लावर द रुन पे्रम करतं तस ंद रूनि पे्रम करायिा. आईिी र्ोष्ट वरे्ळी होती. बापािी 
वरे्ळी. इच्िा असली तरी बाप तसं करु शकत नव्हता. पि त्यािं म लीवर पे्रम आहि लक्ष होति. 

 
नानाचं्या सावलीला लेक लहानािी मोठी िंाली. हतला नानानंी काही कमी पडू हदलं नाही. बेतािी 

का होईना हौसमौज केली. आज हे सारं आठवलं की मनैाबाईला वाटते. 
 

वाटंवरला वड ।पान त्याची णकती रंुद ॥ 
नाना माझ्या वणडलाचंी ।गार सावली करवंद ॥ 
तोडला चंदन ।सुटला दरवळ मातीचा ॥ 
चंदन माझा नाना ।खरा चंदन जातीचा ॥ 

 
मनैाबाईने आपल्या बापाला िंदनािी उपमा हदली आहे. बाप खरा अस्सल िंदन. त्याच्या स वासाने 

हजथे माती स र्धंीत होते हतथे मािसािे काय? मनैाबाई तर त्यािी लेक. त्याचं्याि संस्कारात, हशस्तीत 
वाढलेली. नाही म्हटलं तर हा िंदन हतलाही घडवायला कारिभतू ठरला होता. सभ्यता आहि 
स संस्कृतपिा ती त्याचं्यापासूनि हशकली. 



 अनुक्रमणिका 
 

 
उभ्या मी गल्ली जाती ।दंडभूजा मी झाकुयनी । 
नाव नानाचं राखुयनी ॥ 
आम्िी बणििी बणििी ।जशा लवगंा णतखट ॥ 
आम्िी राखीला ।नानाचा शेला धुवट ॥ 
आम्िी बणििी बणििी ।णमऱ्या परास आम्िी आग ॥ 
नानाच्या मंझीलालंा ।आम्िी नािी पडू णदला डाग ॥ 

 
लेकीनी अशी कोितीही र्ोष्ट केली नाही की ज्याम ळे नानाच्या नावाला काळीमा लारे्ल. 
 
बघता बघता केळीच्या कोक्यासारख्या पोरी मोठ्या होतात. बापािी िप्पल पोराच्या पायाला आली 

की पोरर्ा मोठा िंाला असे समजतात. आईिा हहशोब असा. 
 

माझ्या अगंाची चोळी ।तुझ्या अगंाला दाटयली ॥ 
माझ्या साळाईनं ।शीि राधाने गाठयली ॥ 

 
अशी पोरर्ी मोठी िंाली की आईिं बापाच्या मार्ं टूमनं लार्तं. ‘पोरीच्या लग्नािं तेवढं बघा.’ मर् 

बापािं खरं काम स रु होतं. ती वरहपत्याच्या घरी पायतानं हिंजहवतो. िारं्ल्या क ळातले पै-पाह िे बघनू, 
घरदार शतेीवाडी असलेला, म लीला जोडा शोभावा असा वर शोधून काढतो. आपल्याला शक्य आहे 
हततका खिग करुन करिीधरिी, रीतरीवाज करुन लग्न करुन देतो. आपली म लर्ी िारं्ल्या घरात जावी. 
स खासमाधानात नादंावी अशीि प्रत्येक बापािी अपेक्षा असते. 

 
लग्न िंाले की मनैाबाई नादंायला जाते. ससंार रेघरुपाला लार्ला की, आपल्या क ं कवािा धनी 

बघून हतला आपल्या बापािे कौत क वाटायला लार्ते. 
 

माझ्या चंुणडयाचं सोनं ।पेटला माडंलं ॥ 
गवळी माझ्या नानाजीनं खंणडलं ॥ 
माझ्या चुणडयाचं सोनं ।िजाराला मासा ॥ 
गवळी माझा नाना ।पारख्या िुता तसा ॥ 
चुणडयाचं सोनं माझं ।तसंच रािािार ॥ 
गवळी माझा नाना ।िुता पारखा सोनार ॥ 
चुणडयाचं सोनं ।सोनं आख्खं उन्िात ॥ 
नानानं पाठणवल कंुकू ।केवड्याच्या पानात ॥ 

 
या ओव्यात ि हडयाि ं सोनं म्हिजे क ं कवािा धनी पती त्यािं मोठेपि अव्याहतपिे मान्य केलं 

आहेि पि असा पती आपिाला पारखून हदल्याबद्दल नानािं कौत कही आहे. 
 
लग्नानंतर मनैाबाईसारख्या सास रवाशीिीला हक्कािं हवश्रांतीस्थान म्हिजे माहेर. बऱ्या वाईटात, 

स ख-द ुःखात सहभार्ी होिारी माहेरिी मािसे. त्याम ळे मनैाबाई बापाहवषयी म्हिते. 



 अनुक्रमणिका 
 

 
णशतळ सावलीला ।टेकवलं वझं ॥ 
गवळी नाना माझा ।णवसाव्याचं झाडं माझं ॥ 

 
आईबाप असलेलं माहेर म्हिजे लेकीिं हवश्रातंीस्थान. आईबाप असताना लेकीिं माहेरही 

घसघशीत होतं. मर् ती साडीिोळी असो झकवा करिीधरिी असो. 
 

णशतळ सावलीला ।णचमण्या झाल्या गोळा ॥ 
गवळी माझा नाना ।माझा िावसचा पानमळा । 

 
आईबापाच्या कतृगत्वाच्या काळात त्याचं्याि आग्रहाने भाऊ बहहिीिा माहेरातील हक्क मान्य करतो. 

 
णपकला उंबर ।शेंड्या दाडं्याशंी झाला लाल ॥ 
बंधुजी बोलत्यात ।बणििी चवथाई घ्याया चल ॥ 

 
असा बाप म्हिजे हपकला उंबर बाहेरुन लाल आतून र्ोड. 

 
काळ जातो. आईबापािं वय वाढत जातं. त्यानंा म्हातारपि येतं. ज नी पानं र्ळतात आहि नवी 

येतात. एकेहदवशी मनैाबाईिं कृपाके्षत्र हरवतं. लेक धाय मोकलून रडायला लार्ते. बापाच्या आठविी 
काढून र्हहवर घालते. म्हिून मेल्यावर रडायला तर लेक असावी असे लोकमानसाला वाटते. बापािं जाि ं
मनैाबाईच्या अतंुःकरिाला लार्नू राहातं. माहेरिा आधार त टला असं हतला वाटतं. अशावळेी जेव्हा ती 
माहेरी येते. ि लत्याला पाहाते तेव्हा हतला बापािी प्रकषाने आठवि येते. पि ि लता तो ि लता, तो काही 
बापािी सर करत नाही. 
 

णपकला उंबर ।गावाच्या खालता ं॥ 
बापाची सर ।काय करील चुलता ॥ 
बापाच्या जाण्याचं दुुःख प्राप्त झालं ॥ 
सागंते बंधू तुला ।माझ्या डोळ्याला पािी आलं ॥ 
डोळ्याला पािी ।पािी आलया खडूळ ॥ 
गवळी माझ्या नानाजीची ।सय झालीया वाडूळ ॥ 
डोळ्याचं पािी ।पािी पापिी थटईल ॥ 
गवळी माझ्या नानाजीचं ।मला अवघड वाटईल ॥ 
लोकाचं्या लेकी ।गुज बोलल्यात बापाला ॥ 
गवळी माझा नाना ।चंद्र ढगात लपईला ॥ 

 
असं आहे बाप रे्ल्याबद्दल मनैाबाईि ंद ुःख. आईबापामाघारी माहेर भकास होतं. हतला बंध जीच्या 

राज्यात क िी हविारीत नाही. 
 

 



 अनुक्रमणिका 
 

आईबापाच्या माघारी ।कोि मािेरी गेली येडी ॥ 
कवटाळल्या खाबंमेढी ॥ 

 
अशी हतिी अवस्था होते. एक खंत मनैाबाईच्या मनात सतत होती. नानाजीिी सेवा आपल्या हातून 

घडली नाही. शवेटच्या काळाबद्दल तर हतला फारि वाईट वाटतं. ती म्हिते – 
 

लेकीचा जलम ।कुिी घातला वेड्या देवा । 
जेच्या पोटी जलम घ्यावा ।त्याची घडना मला सेवा ॥ 
लेकीचा जलम ।देवा घेऊनी चुकली ॥ 
मायबापाच्या सेवेला मुकली ॥ 

 
पि काही र्ोष्टी जीवनात अशा घडतात की त्याला काही इलाज िालत नाही. 

 
❒ ❒ ❒ 

  



 अनुक्रमणिका 
 

शेजारीन सया 
 

मािसािे जर्िे हा अनेक भावबंधािा र्ोफ असतो. मािसामािसातले संबधं हवहवध पध्दतीने 
वरे्वरे्ळ्या पातळ्यावर हनमाि होतात. हस्त्रया ह्या नातेसबंंध हनमाि करण्यात सेतूसारख्या काम करतात. 
लग्नानंतर म लर्ी सासरी नादंायला जाते. दोन क ट ंबे आहि पहरवार रक्ताच्या नात्याने जोडले जातात. पे्रम 
आहि आप लकीच्या धाग्यानंी नातेसंबधंाच्या रेशीमर्ाठी हनमाि होतात. हस्त्रयानंा सासर-माहेरिी अनेक 
नाती असतात. आई, वडील, ि लता-ि लती, सख्ये व ि लत भाऊ बहहिी, आजी-आजोबा, आत्या-मावशी 
अशी माहेरिी जवळिी नाती असतात. तर लग्नानंतर पती, सासू-सासरे, दीर, जावा, निंदा अशी नवी 
नाती हनमाि होतात. या प्रत्येक नात्यािे काही परंपरेने रुजलेले संकेत आहेत. परस्पराशी वार्ण्यातून व 
जबाबदाऱ्या पार पाडण्यातून ते प्रर्ट होत असतात. सहवास, आप लकी, आधार, पे्रम व हजव्हाळा याम ळे 
नात्याला अथग प्राप्त होतो. त्यातल्या काही नात्यासंबंधीच्या लोक परंपरेतल्या भाव-भावना आपि मारे् 
पाहहल्या आहेत. 

 
रक्ताच्या नात्यापेक्षा जोडलेली नाती जरा वरे्ळ्या प्रकारिी पि हनखळ पे्रमसंबधंातून हनमाि 

िंालेली असतात. र्डयिी, भाऊपिा यातून िंालेल्या महैत्रिी, व्यवसाहयक संबधंाने हनमाि िंालेले 
स्नेहभाव ही अशी जोडलेली नाती असतात. शजेी झकवा शजेारीि हेही असेि वरे्ळ्या प्रकारिे नाते आहे. 
पूवीच्या र्ावािी वसाहत जातीय पद्धतीने िंालेली होती. जातीच्याि र्ल्ल्या असत. त्याम ळे शजेार हा 
बह धा एकाि जातीिा, भाऊबंदािाि असे. क्वहित कडेवर घर असले तर पराया जातीिा शजेार असे. पे्रम 
आहि स्नेहासाठी सहवास ही अत्यंत आव्यक र्ोष्ट असते. शजेारिीहवषयी स्नेह वा िेष सहवासानेि 
हनमाि होतो. नात्याने क ट ंबातील मािसाहवषयी पे्रम हनमाि होते पि त्याच्या प ढिी पायरी म्हिून येश ू
हिस्तानी ‘शजेाऱ्यावर पे्रम करा’ असा संदेश हदला. त कडोजी महाराजानंी र्ावकऱ्यावर पे्रम करा, एक र्ाव 
एक क ं ट ंब िंाले पाहहजे असे साहंर्तले. मािसाच्या स्नेहाच्या कक्षा रंूदावल्या, प ढे प्रदेश, राज्य, देश व 
हवश्व अशा मािसाच्या पे्रमाच्या कक्षा रंुदावत जातात. मािसािे मािसूपि हवकहसत होत जाते. समाजात 
समूहभावना, बंध भाव व एकता हनमाि होते. 

 
भारतीय समाजात शजेाऱ्याशी वार्ण्यािे काही सकेंत तयार िंाले आहेत. परस्पराचं्या 

अडीअडििीला उपयोर्ी पडिे, स खद ुःखात सहभार्ी होिे यालाि शजेार धमग म्हितात. 
 
मनैाबाईच्या िारदोन शजेारिी होत्या. त्यात हर्रजाबाई जवळच्या. शजेारधमाला जार्िाऱ्या. 

शजेारिीशी मनैाबाईिे तसे िारं्ले संबधं होते. त्याच्याशी कसे वार्ावे, कसे संबधं ठेवाव ेयािे हशक्षि हतला 
परंपरेने हदले होते. 
 

शेजी घरा आली ।बस म्ििाया णतला िवं ॥ 
माझ्या मातची मला सव ॥ 
शेजी घरा आली ।बस म्ििती प्रीतीनं ॥ 
गवळिं माझ्या बाईनं ।मला णशकवलं गरतीनं ॥ 

 
आईकडून शजेारधमग म लर्ी हशकते. हस्त्रया मयाहदत हवश्वास वावरत असल्या तरी सबंधं जोडण्यािे 

त्यानंा बाळकडूि हमळालेले असते. 
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शजेारधमात उसन्यापासन्याला महत्वािे स्थान असते. सामान्यािे संसार र्हरबीिे. संसारात काय 

एक लार्तय.ं एक असलं तर एक नसतंय. ऐनवळेेला पैहीपाह िे येतात. त्यानंा पाह ििार करावाि ं
लार्तो. 
 

शेजारीन सया ।मला उसनी घाल डाळ ॥ 
माझ्या बणििीचं आलं बाळ ॥ 
शेजारीनबाई ॥गरज करावी बोटव्याची ॥ 
ताईत बंधुजीची ।सभा आलीया नटव्याची ॥ 
शेजारीन सया ।दे गं उसनं वेलदोडं ॥ 
नेिता माझा राघु ।झाडं दरव्याच्या कडं ॥ 

 
वळेप्रसंर्ी शजेारिीकडून उसनंपासनं आिून िालती घडी भार्हवली जाते. उसनं देिं घेिं ही 

जनरीत आहे. प ष्ट्कळदा यालाि शजेारधमग म्हितात. 
 
द ुःखाच्या प्रसंर्ी पहहला आधार शजेाऱ्यािा असतो. घरात क िी आजारी पडलं, द खलं ख पलं, 

पडलं लार्लं, खरिटलं तर पहहली मदत शजेाऱ्याकडूनि होते. आईच्या मृत्यूच्या वळेी असंि िंालं 
मनैाबाई म्हिते. 
 

नऊ मणिने नऊ णदसं ।वागणवलं मला ॥ 
णनधनाच्या येळ ।शेजी झाली तुला ॥ 

 
शवेटच्या काळात लेक जवळ नसते. शजेारीपाजारीि सारं काही करतात. सास रवाशीिीच्या 

दृष्टीने तर शजेार म्हिजे अधे माहेरि असते. शजेीजवळि आपले मन मोकळे करता येते. द ुःख सारं्ता 
येते. मन हलके करता येते. त्याम ळे जर्ण्याला आधार हमळतो. माहेरिी मािसं दूर अंतरावर असतात. 
सास रवाहशिीनं आपलं द ुःख सारं्ाव ंतरी क िाला? द धािी तहान ताकावर भार्वावी तसं मर् ती आपलं 
हृदय शजेीजवळ व्यक्त करते. 
 

गुज बोलायला ।दार माळीचं ढकल ॥ 
माझी तू शेजीबाई ॥मग िुरदं उकल ॥ 
अतंरीचं गुज ।माझ्या िुरदी झाली गोिी ॥ 
मायेची माझी शेजी ।माप घेिारी झाली रािी ॥ 
शेजारीन बाई ।तुझा शेजार चागंला ॥ 
गवळि माझी बाई ।नािी आठवली तुझ्यामुळे ॥ 

 
अंतुःकरिातलं स खद ुःख शजेारिीजवळ व्यक्त करता येते. सास रवाशीिीिं द ुःख ऐकून घेिारी, 

सहान भतूी दाखहविारी, आधार देिारी म्हिनू शजेारिीला महत्त्वािे स्थान असते. 
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आईिी सर शजेारिीला येिार नाही. ही र्ोष्ट खरीि. शजेी न्हाऊ घालते तर धोंडा हभजत नाही 
आईने न्हाऊ घातले तर पाण्यािा वशेीला लोंढा जातो. शजेी जनलोकाला दाऊन जेऊ वाढते मात्र आई 
कवाड लावनू लेकीला जेऊ घालते, असा फरक पडतो. पि आईशी शजेीिी त लना होऊ शकते याति 
हतिे मोठेपि आहे. हनदान ती न्हाऊ घालते, जेऊ घालते हेही काही कमी नाही. 

 
शजेार ज ना होत जातो. शजेीिा स्नेहभाव वाढायला म लंबाळ कारिीभतू होतात. शजेारपाजारिी 

लहान म लं एकत्र खेळतात, बार्डतात. 
 

शेजीच्या बाळानं ।माझी वसरी भरली ॥ 
बाळाच्या संगतीनं ।बाळं येत्याती दुसरी ॥ 
शेजीच्या लेकराचा ।माझ्या अगंिी गोंधुळ ॥ 
नेिंता बाळ माझा ।माझा सडीव तादुंळ ॥ 
शेजीच्या लेकरानं ।माझा भरला वाडा ॥ 
िरीला बोलईते ।ने जा बािेर तुझा गाडा ॥ 

 
म लं एकत्र खेळतात. खोड्या करतात. कधीकधी भाडंतात. रडतात. मर् शजेी र्ाऱ्हानं घेऊन येते. 

 
शेजी घरा आली ।पाट णदला मी बसायला ॥ 
राघु माझ्या मैनेचा ।आली अन्याय पुसायला ॥ 

 
पोराला समजावनू साहंर्तले जाते. दम हदला जातो. शजेीिी समजूत काढली जाते. 

 
शेजारीनं बाई ।एका णदलानं दोघी वाघू ॥ 
अगंिात खेळे ।तुझी मैना माझा राघू ॥ 

 
पि कधीकधी आपआपल्या पोरािंी कड घेऊन भाडंि होते. पोरािंी भाडिं हमटतात पि थोरािंी 

मनं हवटतात. शजेारिीशी इषा करिे ही बायकािंी एक प्रवृत्ती असते. कामाधामापासून घरात एखादी वस्तू 
आिण्यापयंत ईषा केली जाते. 
 

शेजीचं झालं काम ।माझी पारुशी िायती भाडंी ॥ 
माझ्या बंधवानं ।त्यानं गुजाला णदली माडंी ॥ 
शेजीचं झालं काम ।णतच्या मागतं िोईल माझं ॥ 
साळू मला आवरु लागं ॥ 

 
कामातला इसाळ िारं्ला असला ती तो इथेि थांबत नाही. शजेारिीनं एखादी वस्त  आिली. 

हाडंा, घार्र घेतली, र्सॅ-हमक्सर घेतला, टी व्ही, हर्िंर घेतला की पहरच्स्थती नसतानाही नवऱ्याच्या मार् ं
घाई लावली जाते. साडी, दार्दाहर्न्याच्या बाबतीत तर हविारूि नका. नथ दाखहवण्यासाठी घर 
जाळायलाही बायका कमी करत नाहीत. याला म्हितात इसाळ. 
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शजेारच्या पहरच्स्थतीत कमालीिा फरक असला तर मात्र संपत्तीच्या हमजाशीिी हखल्ली उडहवली 
जाते. 
 

शेजीची संपदा ॥नािी माझ्या खातरत ॥ 
कपाळीचं कंुकू ।णनत्य पािाते मी आरशात ॥ 

 
मर् शजेीिी संपत्ती वसरीिा केर ठरतो. मर् आपली म लंबाळ रत्नािे खाबं वाटतात. 
 
ईषेतून िेष जन्मतो, िेषातून मत्सर वाढतो आहि बघता बघता महैत्रिी असलेल्या शजेारिी 

डाईच्या वैरीिी होतात. कमक वत जार्ा हेरल्या जातात. साध्यासाध्या कारिावरुन हठिग्या पडतात. मर् 
कोंबड्या क त्र्यावरुन, र् राढोरावरुन, पोरासोरावरुन भाडंि स रू होतात. भाषा बदलते. 
 

शेजारीन बाई ।तुझा शेजार सोन्याचा ॥ 
येतो बाई राग ।तुझ्या उगीर बोलण्याचा ॥ 
शेजीच्या बोलण्यानं ।माझं मन णवटलं ॥ 
पान केळीचं फाटलं ॥ 

 
केळीिं पान फाटल्यािी उपमा स ंदर आहे. मन हवटली जातात. शब्दानं शब्द वाढत जातो. 

एकमेकींिीि उिीद िी काढली जातात. प्रसंर्ी भाडंि हातघाईवर येते. सख्या शजेारिी पक्क्या वैहरिी 
होतात म्हिनू शजेारिीसारखी मतै्रीि नाही आहि शजेारिीसारखी वैरीि नाही असे म्हटले जाते. 
स्त्रीर्ीतातून शजेारिीिी ही दोन्ही रूप साकार होतात. 
 

❒ ❒ ❒ 
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तुला माझा भाऊपणा 
 

रक्ताच्या नात्यापेक्षा जोडलेली नाती जीवनात अहधक महत्त्वािी ठरतात. ती अहधक स खदायक व 
पे्रमािी असतात. मतै्री हे असेि नाते आहे. लोकर्ीतात त्याला ‘भाऊपिा’ म्हितात. भाऊपिा म्हिजे 
साधारि पोक्तवयात समंजसपिे जोडलेले मतै्रीिे नाते असते. लोकर्ीतातील हे नाते दोन हस्त्रयामंधील 
भाऊपिािि आहे. 

 
लग्न िंाल्यावर मनैाबाई नव्या र्ावात सासरी नादंायला आली. त्याम ळे माहेरिी बालपिािी 

मािसं जशी द रावली तशा हशिंच्या र्डयनीही द रावल्या. थव्यातील पाखरं उडून जावीत तशा त्याही 
दूरदूर हनघून रे्ल्या, सासरी आल्यावर मनैाबाईला सारी नाती नव्याने जोडावी लार्ली तशा महैत्रिीही. 

 
ज न्या काळात खेड्यातला पािवठा हा एका अथाने महहला मंडळांिे हठकािि होतं. मर् तो नदीिा 

काठ असो वा बारविी हवहीर असो. हतथं सकाळी संध्याकाळी हस्त्रया पाण्याला येत. द पारी ध िं ध ण्याला 
येत. सहवास ही मतै्रीिी पहहली अट असते. हतथं त्या थोड्या मोकळेपिे आपली स खद ुःख एकमेकीला 
सारं्त. त्यातून वयाने, स्वभावाने, र् िाने सारख्या असलेल्या हस्त्रया मनाने जवळ येत. त्यातूनि भाऊपिािे 
नाते हनमाि होई. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।पडला णबदीला (रस्त्याला) । 
झाला इचार नदीला ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ॥पडला पाण्याला जाता जाता ॥ 
णशिची गडयनी ।ठेव घागर बोलू आता ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ॥पडला णिरीवरी ॥ 
णकती सागूं गडयनी॥येईल लोकाचं्या डोळ्यावरी ॥ 

 
मनैाबाईनं भाऊपण्यानं र्ावातल्या िारदोन महैत्रिी जोडल्या होत्या. त्यात म सलमानािी सलमा, 

सोनारािी र्ीता आहि मराठ्यािी साळूबाई ह्या प्रम ख होत्या. त्यातही साळूबाईशी हतिे अहधक सख्य. हति ं
घर वरल्या आळी. मळ्याला जाताना मनैाबाई हतच्या घरी जाई. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।रस्त्यावर तुझी माडी ॥ 
मळ्याला जाताना गुत्ता पाडी ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ।घर तुझं वरल्या आळी ॥ 
णशिची गडयनी ।येव गुजाला संध्याकाळी ॥ 

 
मतै्री ही धमग जातीच्या पलीकडे जाऊन पे्रमाने जोडली जाते. म सलमानािी सलमा, सोनारािी 

र्ीता, क िब्यािी साळू व मनैाबाई पािवठ्यावर एकत्र येत. पूवी जातीयता फार पाळली जाई. एका 
पंर्तीला वरे्वरे्ळ्या जातीिी मािसं एकत्र जेवत नसत. म्हिनू म. र्ाधंीना सहभोजनािे कायगिम 
आयोहजत कराव ेलार्ले. पराया जातीिा हा द रावा मतै्रीतही ईतीिं अंतर पाडतो. मनैाबाई म्हिते – 
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तुझा माझा भाऊपिा ।िाय पराया जातीचा ॥ 
तुझ्यामाझ्या भोजनाला ।िाय अतंर ईतीचा ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ।तू ग मुसलमानाची मैना ॥ 
तुझ्या संगतीनं ।बोली मराठी येईना ॥ 

 
संर्तीिा र् ि तो असा. परस्पर सहवास, संर्त, एकमेकानंा समजून घेिे, सहकायग करिे, र्ोड 

बोलिे यातून सख्य वाढत जाते. मनैाबाईिी साळूबाईशी िंालेली मतै्री ही अशीि वाढत रे्ली. 
 

संगतीचा गुि ।तुझी संगत मोलायाची ॥ 
माझ्या बणििीवािी ।साळू मंजूळ बोलायची ॥ 

 
समान स्वभाव आहि र् िानं भाऊपिा वाढतो. 

 
तुझा माझा भाऊपिा ।पडूनी पडयेला ॥ 
तुझ्या गुिानं जोडयेला ॥ 

 
टाळी एका हाताने वाजत नाही. साळूबाईच्या र् िानं हा भाऊपिा जोडला असला तरी 

मनैाबाईकडंही ते र् ि होते म्हिून तो वाढला. व्यवहारात मािसं समान हहतसबंधंानं, स्वाथानं एकत्र 
येतात. पि मतै्रीिं नातं वरे्ळंि असतं. ते देण्याघेण्याच्या, स्वाथाच्या पलीकडे हनुःस्वाथगपिे जोडलेले 
असते. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।पडूनी पडयेला ॥ 
लोभाअतंी जोडयेला ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ।जन म्ििती देतीघेती ॥ 
णशिची गडयनी ॥जीवाभावाला माझ्या िुती ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ।भाऊपिाची मैनाबाई ॥ 
चोळी घेचील नवल काई ॥ 

 
यात पे्रमािा हक्क हदसतो. काळजािं नातं जीवाभावानं जोडलं जातं. पे्रमाच्या झसिनानं भाऊपिाि ं

रोपट वाढतं. या रेशीम र्ाठी दृढ होतात. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।काय पडण्याची तारीईफ ॥ 
रेशमी दोरीची ।गाठ बसली बारीक ॥ 

 
असं साळू आहि मनैाबाईिं भाऊपिािं नातं. त्या सतत एकत्र हदसत. क ठं जायिं िंालं तर एकत्र 

जात. एकत्र र्प्पार्ोष्टी करत. एकमेकीच्या जीवाभावाला होत. सिास दीला काय िारं्लि ंर्लं केलं तर 
एकमेकींना सोडून खातं नसत. हदवसातून एकदा तरी भेटल्याहशवाय त्यानंा िैन पडत नसे. 
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तुझा माझा भाऊपिा ।घडी लोटना पारायची ॥ 
जोडली मायबिीि ।कडी काढावी दारायची ॥ 

 
अशा त्या एकमेकींना भेटायला येत. 

 
तुझा माझा भाऊपिा ।जनलोकाची काय चोरी ॥ 
णशिची गडयनी ।येव वाड्याला णबनघोरी ॥ 

 
जनलोकाचं्या डोळ्यावंर हा भाऊपिा आला. जनलोक बोलायला लार्ली. तेव्हा ती परसदारानं 

येऊ लार्ली. लोक ख नशानं बोलायला लार्ले. पि मतै्री घट्ट होती. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।एकमेकीच्या तोलाखाली ॥ 
झालं इमान बेलाखाली ॥ 

 
क िािहंी फार सख्य लोकानंा पाहावत नाही. मर् ते तोडण्यासाठी लोक प्रयत्न करतात. 

 
तुझ्या माझा भाऊपिा ।एका लवगंाचं सात भाग ॥ 
भाऊपिा तोडायला ।चौकी बसली जागोजाग ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ।उंच नारळाच्या घडा ॥ 
भाऊपिा तोडायला ।मोाा मोााच्या पडल्या णभडा ॥ 

 
समाजात जसे कळीिे नारद असतात तशा कळ लाविाऱ्या मंथराही असतात. त्यानंी एकमेकीच्या 

िहाड्या साहंर्तल्या. मनात हवष कालहवलं. हकल्मीष हनमाि करण्यािा प्रयत्न केला तरी साळू-मनैािी 
मतै्री अबाधीत होती. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।चल रस्त्याने दोघी जाऊ ॥ 
कनदा करत्याला बाजू देऊ ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ।तुझ्या मनात माझं मन ॥ 
काय करत्याल बाराजन ॥ 

 
लोक संधी साधून नाना भानर्डी करीत असताति. साळू-मनैािी मतै्री त टत नाही. म्हटल्यावर 

लोकानंी त्याचं्या िाहरत्र्यावरही झशतोडे उडहवले. त्यािे िंाले असे. मनैाबाईिा लहान दीर होता. तो 
मनैाबाईशी जसा हसत खेळत रहायािा तसा साळूबाईशीही. लोकानंी या मनमोकळ्या संबधंािा फायदा 
घेऊन कंड्या हपकहवल्या. मनैाबाईच्या मनातही संशयािी पाल ि कि कली. हतला साळूबाईिं हनमगळ वार्ि ं
बोलिं वरे्ळिं हदसायला लार्लं. हतिं एक मन म्हिायि,ं 

 
साखरेचा लाडू ।परवरी फोडू कसा ॥ 
बारा वषाचा भाऊपिा ।एका णखनत मोडू कसा ॥ 
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संशयाम ळे मनैाबाईच्या वार्ण्या बोलण्यातही पूवीिा मोकळापिा राहहला नाही. हतने अबोला 
धरला.साळूबाई म्हिाली. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।कुिी कालणवलं राळं । 
नको मनात आिू काळं ॥ 
तुझा माझा भाऊपिा ।कुिी कालणवलं मीठ ॥ 
शीिची गडयनी ।सोड अबोला बोल नीट ॥ 

 
साळूबाईला मनैाबाईच्या वार्ण्यािा उलर्डा होईना. जेव्हा साळाईला ही र्ोष्ट समजली तेव्हा 

हतला आश्चयािा धक्काि बसला. काय कराव े हेि हतला स िेना. लोकानंा हवकृत आनंद िंाला. हमत्राच्या 
मृत्यूपेक्षा मतै्रीिा मृत्यू अहधक दाहक असतो. मनैाबाईला तर फारि द ुःख िंालं. अस्वस्थपि जािवलं. िार 
आठ हदवस असेि रे्ले. न बोलता न भेटता – 
 

तुझा माझा भाऊपिा ॥बारा वष ेझाली दोन ॥ 
णशिची गडयनी ।तुझ्या गुिाची आठवि ॥ 

 
आहि एक हदवशी हतच्या हदरानिं मनैाबाईलाि असा काही प्रकार नसल्यािं शपथेवर साहंर्तलं. 

क िािं तरी ऐकून आपि भाऊपिा तोडल्याबददल मनैाबाईला पश्चाताि िंाला. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।एका णखनत मोडईला ॥ 
तुझ्या मंजूळ बोलण्याचा ।मला इसर पडईला ॥ 

 
ती तडक साळाईच्या घरी रे्ली. हतच्या र्ळा पडून रडली. आपली िकू हतनं मान्य केली. ढर्ाळ 

आकाश जाऊन स्वच्ि सूयगप्रकाश पडावा तसे मतै्रीवरील संशयािे ढर् नाहीसे िंाले. त्या दोघी म्हिाल्या. 
 

तुझा माझा भाऊपिा ।कसा पडूनी पडईला ॥ 
णशिची गडयनी ।लावू शेवट कडईला ॥ 

 
असा साळू – मनैािा भाऊपिा कडला रे्ला. 

 
आपल्या मयाहदत हवश्वात मािसं जोडून जीवन अथगपूिग करण्यािं उपजत शहािपि हस्त्रयानंा 

असते. भाऊपिाने जोडलेल्या मािसाम ळे जर्िे अथगपूिग होते. एकटेपि कमी होते. मनािे भरि पोषि 
होऊन जर्ण्यात रस हनमाि होतो. 
 

❒ ❒ ❒ 
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पान खाण्याचा छंद मोठा 
 

ताबंोळीन बाई ।तुझ्या दुकानाखाली कट्टा ॥ 
नखल्या माझ्या बंधुजीला ।पान खाण्याचा छंद मोठा ॥ 

 
ही ओवी आहे मनैाबाईच्या नंिदेिी. हतिं नाव सीताबाई. परवा ती िार हदवस माहेरी आली होती. 

ती र्ािारी. र्ळा बारीक. निंदेला प रिपोळीिं जेवि ंकराव ं म्हिून मनैाबाईनं जात्यावर र्हू दळायला 
घेतलं. निंदेने दळायला आहि र्ायला साथ हदली. 
 

बारीक तुझा गळा ।साथ देिारी कोि िुती ॥ 
निंदायी माझी बाई ।राती पाविी आली िुती ॥ 

 
एरवी मनैाबाईिा र्ळा आयाबायाचं्या ओळखीिा. शजेीबाईनं हविारलं, ‘साथ देयाला कोि ह ती,’ 

मनैाबाईनं साहंर्तलं, ‘राती निंदायी आली ह ती’ र्ीतात अशी संवादात्मकता येते.खरे तर प ढे सीताबाईनंि 
बंध जीवरून अनेक ओव्या म्हटल्या. त्यातल्या हतच्या भावाच्या म्हिजे राजारामदादाच्या पान खाण्याच्या 
िंदावरील ओव्या जरा वरे्ळ्या आहि महत्त्वाच्या. 

 
खेड्यातल्या बह तेक जाित्या मािसाला पान खाण्यािा िंद होता आहि आहे. तसा 

राजारामदादानाही तो होता. देवधमग पूजाअिेच्या हनहमत्तानं घरात पानं – स पारी असतेि. त्यात 
वडीलधारी मंडळी पान खात असताति. तो वारसा प ढे िालत राहतो. कष्टकरी मािसाला तेवढाि 
हवरंुर्ळा. खेड्यात पान खाण्याला क िी वाईट व्यसन म्हित नाही. 
 

पान खतावण्या ।चुना लावतो देठाला ॥ 
नखल्या माझ्या बाधंवाच्या ।सदा लालाई व्िाटाला ॥ 

 
उर्ीि नाही आपला अहभताभ बच्चनही ‘खैके पान बनारसवाला’ म्हिून नािला ते याम ळेि! 
 
खरे तर पान खािे वैद्यकशास्त्राच्या दृहष्टने आरोग्याला िारं्ले.त्रयोदशर् िी. कडू – हतखट उष्ट्ि – 

मधूर, खारट – त रट असलेला पानहवडा वातकफहारक, कृमी द र्धंी नाशक असतो. तो पिनाला मदत 
करिारा, जोम वाढहविारा, म खश द्धी करिारा, प रुषािे रुप आहि सौंदयग वाढहविारा आहे. 

 
शहरातल्या पानपट्टीवर नाना प्रकारिे हवडे हमळतात. खेड्यातले आपले साधे पान. नार्वलेीिी 

दोन पानं, ि ना, स पारी आहि कात एवढाि प्रकार असतो. एखादा फार हौसेने पान खािारा, असला तर 
लवरं्, वलेदोडे, जायफळ, ठेवतो. पि असे शौकीन कमीि. 

 
भारतीय परंपरेत पान खाण्यािी पद्धत फार प्रािीन काळापासून म्हिजे दोन हजार वषापासून 

िालत आली आहे. नार्वलेीच्या पानाच्या कथा. काहीही असल्या तरी नार्वलेीच्या पानािा शोध जंर्लात 
वास करिाऱ्या नार्वशंीय लोकानंी लावलेला असावा. हे त्यािंा खाण्यासाठी वापरही करीत असत. प ढे 
अहभजनानी तो स्वीकारला. पानािंी लार्वड केली. आपल्या धार्ममक, सामाहजक जीवनात हवहवधतेने वापर 
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करुन त्यास प्रहतष्ठा हदली. प जोपिारात व मंर्लकायात पाने व अखंड स पारीिा वापर करतात. 
लग्नकायात मानािे हवडे हदले जातात. हनमहंत्रतानंा पान-स पारी देतात. अवघड कायाच्या पजेैिा हवडा 
उिलण्यािी पद्धतही इहतहास काळात रूढ होती. राजदरबारी सन्माहनत पाह ण्यानंा पानहवडे देण्यासाठी 
पानसेहवका असत. लहलत साहहत्यातील शृरं्ारािी ख लावट वाढहवण्यासाठी पानहवड्यािा लेखकानंी 
कौशल्यािा वापर केला आहे. पान खाण्यािा प्रकार सवगत्र आढळतो. शहरातील िौकािौकात पानपट्ट्या 
आहेत. सारं्ोल्यासारख्या र्ावात आठवड्याला दोन रक पाने खपतात यावरुन लोक हकती पान खात 
असतील यािी कल्पनाि केलेली बरी. थोडक्यात भारतीय समाजाच्या धार्ममक, सामाहजक व सासं्कृहतक 
जीवनात पानहवड्याला महत्त्वािे स्थान आहे. 

 
पानािं र्ािं फारिं लाबंलं. खेड्यातलं जीवन साधं तसं पान खािंही साधं. पूवी पानासाठी 

पट्ट्यापट्ट्याच्या कप्प्याने मोठ्या होत जािाऱ्या िंच्या वापरत. प ढे तीन कप्प्याच्या कापडी रंर्ीत 
नक्षीदार हपशव्या आल्या. पानप डा, बटवा हाही वापरात असे. त्यात पानं, स पाऱ्या अडहकत्ता, ि न्यािी डबी, 
कात, तंबाखू असा सराजम असे. पान खािे ही र्ोरर्हरबािंी हौस आहि थोडीफार िैनही होती. 
राजारामाचं्या रुबाबदार पान खाण्यािे कौत क बहहिाई करते. 
 

पान खतावण्या ।ताबूंल टाकतो गल्लोगल्ली ॥ 
नखल्या माझ्या बंधूजीची ।सूरत लालाची मखमली ॥ 
पान खतावण्या ।चुना लावतो देठाला ॥ 
नखल्या माझ्या बाधंवाच्या ।सदा लालाई व्िटाला ॥ 
पाच पानाचा णवडा ।केलाय णपळदार ॥ 
िावशा माझ्या बंधू ।वर लंवगाचा णखळा मार ॥ 
पान खतावण्या ।इळाची णकती खातू ॥ 
पान मळ्याची खुती घेतु ॥ 
पान खतावण्या ।सुपारीची गिना नािी ॥ 
माझ्या ग बंधुजीच्या ।बैठकीला लोक लयी ॥ 

 
या ओव्यातूंन भावाच्या रुबाबदार व्यच्क्तमत्वािे, त्याचं्या पान खाण्याच्या िंदािे व उदारपिािे 

कौत क आहे. ‘वीसािी िंिी, तीसािं पान, जायफळ एक, लंवर्ा सात, मािंा बधूंजी पान खातो, रस्त्याने 
जातो’ असे विगन एका कडव्यात आहे. हस्त्रया नवऱ्यािं नाव उखाण्यात घेतात. त्यातला बैठकीच्या पान 
सामानािा थाट पहा. . . . . ‘सतरंजीिी शोभा, पान हपकलं प न्याि,ं ि ना लोनावळ्यािा, कातर्ोळ्या 
धारच्या, वलेदोडे इंदूरिे, जायफळ नर्रिी, जायपत्री मद्रासिी, हिकिी स पारी सोलापूरिी, ताट 
हबल्वराि,ं घ ंर्रािा अडहकत्ता बार्िीिा, एवढं सामान हवड्याि’ं असा थाट स्वप्नरंजनात्मक पद्धतीने 
र्ाण्यात येतो. 

 
राजारामाला पान खाण्यािी सवय तशी लवकरि लार्ली. खेड्यात पान हवकिाऱ्या जमातीला 

ताबंोळी म्हितात. हे ताबंोळी म सलमान समाजातले. सवगि दृष्टीने थोडे खालच्या दजािे. पानबीडी 
हवकिारे ताबंोळी, मिी-मंर्ळसूत्र र्ाठहविारे आतार, भाजीपाला हवकिारे बार्वान, बारं्ड्या भरिारे 
कासार, हवहवध वस्तू हवकिारे मिेरी हे म सलमान समाजातील र्रीब व्यावसाहयक. व्यंकटेश 
माडरू्ळकरानंी ‘मािदेशी मािसं’ मध्ये हिहत्रत केलेली ताबंोळ्यािी खाला याि समाजातली. आमच्या 
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खेड्यात ताबंोळ्यािी एक तरुि म लर्ी पान हवकत बसलेली असे. राजाराम नेहमी हतच्याकडून पान खरेदी 
करत. ओव्या तशा स या. पि हवहशष्ट पद्धतीने माडंल्या तर त्यातून पूवगवयातील एक भावकहािी उभी 
रहाते. जी सीताबाईने र्ायली होती. 
 

ताबंोळ्याच्या मुली ।पान देताना नको गाळू ॥ 
नखल्या माझ्या बंधवाला ।चादं-सूयाला नको न्यािळू ॥ 
ताबंोळीनं बाई ।पान णवकताना झोपी गेली ॥ 
नखल्या माझ्या बंधूजीनं ।शेला टाकून जागी केली ॥ 
ताबंोळीन बाई ।पान देताना िासली ॥ 
नेिंत्या माझ्या बंधूजीची ।णशि कवळी णदसली ॥ 
ताबंोळीन बाई ।पान रूपयला देती बारा तेरा ॥ 
नखल्या माझ्या बंधूजी ।पान खािारा णशलेदारा ॥ 
ताबंोळीन बाई ।पान देताना चुकली ॥ 
नखल्या माझ्या बंधूजीला ।माझ्या चादंाला णदपली ॥ 

 
एकदा बैलर्ाडी र्ावातून घेऊन जाताना राजारामानी पान हवकतं घेतलं. हतिी रंुदीभारी. 

 
ताबंोळ्याच्या मुली ।पान देवावं घाईघाई । 
नंदी नाचतो चार पायी ॥ 
पानाड्या पानखातू ।तुझं रंगले सोळा दात । 
नखल्या माझ्या बंधूराजा ।कुिी णदलाय तुला कात ॥ 
पान खतावण्या ।तुझ्या रंगल्या दात दाडा ॥ 
नखल्या माझ्या बंधवाला ।कुण्या नारीनं णदला णवडा ॥ 

 
आता क ण्या नारीनं हवडा हदला असेल हे वरे्ळं सारं्ायिी र्रज नाही. पे्रम असलं तरि पान रंर्तं. 

राजारामािं सोडाि पि उलया संदभाने येिारी श्रीकृष्ट्िावरील ओवी अशी – 
 

मथुरेच्या बाजारात ।देव झाल्यात ताबंोळी ॥ 
चंद्रावळीच्या रुपासाठी ।पान नवतीची कवळी ॥ 

 
आता कृष्ट्िाजीिा असा परािम तर सामान्यािें काय? 
 
वरील ओव्यातूंन पान खािाऱ्या भावािे कौत क आहे. ताबंोळ्याच्या म लीिे व्यच्क्तहित्र आहे. पायरी 

पायरीने हवकहसत होत जािाऱ्या एका म ग्ध पे्रमािी भावकहािी आहे. ती बहहिाई सीताबाईला माहीत 
होती. हतच्या अवलोकन-अन भवातून हतनं र्ायली. पि मनैाबाईिं हित्त मात्र थाऱ्यावर नव्हतं. 
 

❒ ❒ ❒ 
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गावाला गेलं म्हणू 
 

स र्ी सराईिं हदवस संपलं. काढिी िंाली. मोडिी िंाली. खळं िंालं. धान्य घरात आलं. पाडवा 
िंाला. िैत्र-वैशाख उजाडला. वसतंानं हनसर्ग फ लून आला. उन्हं वाढायला लार्ली. खेड्यातल्या 
मािसाला कामाधंद्यातून थोडी उसतं हमळाली. मर् र्ावाला जािं आलंि. पैहीपाह ण्याला भेटायला, 
हववाहासाठी, जते्रला, देवदेवताचं्या दशगनासाठी. 

 
मनैाबाईिा संसार आता िारं्लाि स राला लार्ला होता. हतच्या लग्नाला आता सात-आठ वष े

िंाली होती. म लं मोठी होत होती. हतिे पती राजाराम तसे िारं्ले पि एवढ्या ससंारानंतर त्यानंा आता 
बायकोत पूवीइतका रस राहहला नव्हता. एकदा ते काही कामाहनहमत्त र्ावाला रे्ले. 

 
गावाला गेलं म्ििू ।गावासारखं िोऊ नका ॥ 
वाट बघायला लावू नका ॥ 

 
मनैाबाईनं आपल्या कंथाला र्ावाला जाताना साहंर्तले होतं, ‘लवकर या’ ‘शतेमळा, घर कामाि,ं 

र्ाव रीकामटेकड्यािं.’ ‘र्ावासारखं होऊ नका’ म्हिजे हतकडेि रमू नका. 
 
आज त लनेने दळिवळिाच्या िारं्ल्या स हवधा िंाल्या आहेत. पि पूवी खेड्यातल्या मािसाला 

र्ावाला जायिं िंालं तर एक तर िालत जाव ेलारे् नाहीतर घोड्यावरुन झकवा बलैर्ाडीतून. जवळच्या 
र्ावाला रे्लं तरी जायला एक, राहायला एक आहि यायला एक असे हकमान तीन हदवस मोडत. लाबंच्या 
र्ावाला जािं िंालं तर आठ-पंधरा हदवस सहज लार्त. 

 
राजाराम र्ावाला रे्ले. ते काल येतो म्हिून सारं्ून रे्ले होते पि काल ते काही आले नाही. ज न्या 

काळात बायकािंी एक सवय होती. प रुष मािसं जेवल्याहशवाय आपि जेवायिं नाही कारि पती म्हिजे 
परमेश्वर ते जेवनू संत ष्ट िंाले की बायकानंाही समाधान वाटत असे. काल मनैाबाईनी रात्री उहशरापयंत 
वाट पाहहली. 
 

पाची पक्वान्नाचं ताट ।वर झाकती दोन्िी िात ॥ 
णकती बघू मी तुझी वाट ॥ 

 
पि कारभारी काही काल आलं नाहीत. शवेटी ती वाट पाहून पाहून थकली. 

 
गावाला गेलं म्ििू ।येतू म्ििून गेलं काल ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाची ।वाट बघुनी डोळं लाल ॥ 

 
रात्री उशीरापयंत हतने वाट पाहहली. वाट बघून बघून हतिे डोळे लाल िंाले पि कारभारी काही 

आले नाहीत. शवेटी नाईलाज िंाल्यावर हतनं िार घास खाल्ले आहि िंोपली. 
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द सरा हदवस उजाडला. हनत्यािी कामंधामं स रु िंाली. पि कारभारी र्ावाला रे्ल्याम ळे 
मनैाबाईिं हित्त काही थाऱ्यावर नव्हतं. घरात म लंबाळं, सास -सासरा, दीर-जावा असूनही घर भयाि 
वाटत होते. 
 

गावाला गेलं म्ििू ।माझ्या गळ्याची गळपेटी ॥ 
चुड्या माझ्या राजसापाठी ।गाव भयाि लागेपाठी ॥ 

 
घर तर भयाि वाटत होतेि पि एका हजवलर्ाहशवाय सारं र्ावही भयाि वाटत होते. हतच्या 

मनात नाना हविार यायला लार्ले. जाता-येता वाटेत काय बरं वाईट तर िंाले नसेल. खेड्यातल्या वाटा 
आडवळिी. जंर्लिंाडीतून जािाऱ्या. त्या काळात िोराहिलटािे, वाटमारीिे प्रकार घडत. जंर्लातल्या 
जनावरािंा हल्ला होण्यािी भीतीही असे. पि प न्हा हतला वाटे, असं क ठलं व्हायला. मारे् दोनदा जाऊन 
आले होते. दोडा! आपलं मनि वाईट.काहीतरीि मनात येतं. प न्हा हतला वाटे, ज्या कामासाठी ते र्ावाला 
रे्लेत त्यात काही हतढा तर पडला नसेल. पि काम िंालं नाही तर नाही, परत यायला काय हरकत. प न्हा 
हतला वाटे पाह ण्यानी िार हदवस ठेवनू तर घेतलं नसेल. . . पि एवढे हदवस ते तर कशाला ठेवनू घेतील. 
प न्हा हतला वाटे हतकडून मेव्हिीच्या र्ावाला तर रे्ले नसतील. 

 
एकदा तर हतच्या मनात आलं, एखाद्या र्ावभवानीच्या नादी लार्नू त्यात तर म्रू्ल िंाले 

नसतील? असे नाना हविार हतच्या मनात येत पि हतला कळायला काहीि साधन नव्हते. फोन तर 
नव्हताि नव्हता पि तार करावी – पत्र पाठवाव ेअशी व्यवस्थाही नव्हती. हतिं र्ाव तसं आडवळिी. तरी 
हतने ताल क्याच्या बाजारला जािाऱ्या एक दोन मािसाकरवी सारं्ावा धाडला होता. 
 

सागूंन धाडयती ।माझा सागंावा जाऊ रािू ॥ 
आडवळिी माझं गावू ॥ 

 
सारं्ावा पोहिला की नाही माहहत नाही पि कारभारी काही आलं नाहीत. मनैाबाई हवरहानं 

व्याक ळ िंाली. ‘र्ावाला रे्लं म्हिू मला करमना क ठंक ठं’ अशी हतिी अवस्था िंाली. हप्रय व्यक्तीच्या 
हवरहाने थोडा काळ स द्धा मोठा वाटायला लार्तो. हदवस कसातरी कामाधंद्यातं जायिा पिं रात्र खायला 
उठायिी. 
 

गावाला गेला बाई ।मव्िा जरीचा पटका ॥ 
रान उठलं खायला ।रात देते ग चटका ॥ 
कोन्यािी गावी गेलं ।येऊ केलं काल ॥ 
आंणबयाची डाल णपकून झाली लाल ॥ 
माळ्याच्या मळ्यामंदी ।काय गुलाबा तुझी िवा ॥ 
वास घेिारा गेला गावा ॥ 

 
पूवी हस्त्रया नवऱ्यािे नाव घेत नसत. ‘हेनी त्येनी’ अशी नामािी भाषा त्या वापरत. त्यात एक ख मारी 

आहि लज्जत होती. िंाकल्या सौंदंयािी. कंथािा उल्लखे ते वापरत असलेल्या र्ोष्टीवरूनही होत असे. मव्हा 
म्हिजे मािंा जरीिा पटका र्ावाला रे्ला नाही तर जरीिा पटका घालिारा रे्ला. हदवसभर शतेामळ्यात 
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जाव ं लारे्. मनैाबाईला रान खायला उठे. रात्र तर फारि तळमळायला लावी. िैत्र-वैशाखािे महहने 
असल्याम ळे आहंबयािी डाल हपकूनी िंाली लाल. यािा सरळ अथग होऊ शकतो. तशी ती तरुि असल्याने 
त्यािा ध्वन्याथगही होऊ शकतो. 

 
कारभाऱ्याच्या वाटेकडे सतत हतिा कान असे. 

 
गावाला गेलं म्ििू ।येशी बािेर माझा कान ॥ 
कवा येत्याल गाडीवान ॥ 

 
पाह ण्यािी बैलर्ाडी घेऊन येतील असं हतला वाटे. ती स्वयंपाक करीत असली तरी हतिं मन 

कंथाच्या वाटेकडे. 
 

साळीचं तादूंळ ।आदिी बोलत्यात ॥ 
वाट सरदार चालत्यात ॥ 

 
तादूंळ हशजताना येिारा आवाज व नवऱ्याच्या िपलािा आवाज यातलं साम्य ती सूिकतेने व्यक्त 

करते. 
 
कारभाऱ्याला र्ावाला जाऊन बरेि हदवस िंाले. हकती हदवस िंाले? जाताना ते ठेविीतलं नव ं

धोतर, अंर्रखा, जरीिा पटका घालून रे्ले होते. ती वैतार्ून म्हिते. 
 

गावाला गेलं म्ििू ।असं कसं गावाला जािं ॥ 
नव ंधोतर झालं जूनं ॥ 

 
हकती हदवस िंालं असत्याल यािी न सती कल्पनािं करा. असं कसं र्ावाला जाि,ं हायका काय 

काळजी?,बायका-म लािंी. घरप्रपंच्यािी. शतेमळ्यािी. र् ंराढोरािंी. का आपलं पाण्यात पडल्यासारखं 
जाऊन बसायि.ं हतला कारभाऱ्यािा रार्ही आला. 

 
प रुष बाहेर क ठेही रे्ला आहि हकतीही काळ राहहला तरी घराहशवाय त्याला सत ना र्त. शवेटी 

एकादाशी कंथ आलं. हतनं येताना पाहहलं. 
 

लेण्या नेसण्याची ।म्या का वासुद (कचता) नािी केली ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाला देखताना ।णबन जेवता भूक गेली ॥ 

 
कारभारी र्ावाला रे्ल्यापासून मनैाबाईिं लेण्या नेसण्याकडे फारसे लक्ष नव्हते. त्यािी हतनं 

झिताही केली नव्हती. पि कारभाऱ्याला पाहताि हतला हकत्ती हकत्ती आनंद िंाला म्हिनू सारं्ू ते 
सारं्ायला मािें शब्द अप रे आहेत. 

❒ ❒ ❒ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

कंथ माझा दारूच्या धंुदीत 
 

मनैाबाईिे भरतार राजाराम तसे िारं्ले र्ृहस्थ होते. पि रे्ल्या िार महहन्यापूवी ते र्ावाला रे्ले 
आहि पाह ण्याच्या संर्तीनं हबघडले. तसे कधीतरी घेत पि त्यानंा दारूिे व्यसन नव्हते. त्यािंी बहीि एका 
खेड्यात हदली होती. मेव्हिे हपिारे.फाल्र् न महहन्यात आलेले पाव्हिे. त्यात मेव्हिे. त्यानंा आयतीि संधी 
हमळाली. बहहिाबाईने अिानक आलेल्या भावािे स्वार्त केले. 
 

माझ्या घरला पावना ।जान टाकती आकड्याचे ॥ 
िावशा माझ्या बंधवाचं ।येिं आवचीत फाकड्याचं ॥ 

 
भाऊ घरला आला की बायका आपले सर्ळे स र्रिपि पिाला लावनू स्वयंपाक करतात तस ं

बहहिीने प रिपोळ्यािा बेत केला. 
 

पावण्याला पािुिचार ।मी का घालती पुरायान ॥ 
खाली साखरंचं आळं ।वर तुपाचं दुरायानं ॥ 
पावण्याला पािुिचार ।तेलच्या करती लालीलाल ॥ 
दारू बकऱ्याची नािी चाल ॥ 

 
पि पाह िे इरसाल. त्यानंा असल्या बामिी बेताने पाह ििार केल्यासारखे वाटेना. पोळीपेक्षा त्यानंा 

नळी प्यारी. त्यानंी बकरा मारून जंर्ी बते केला. 
 

बहहिाबाईने अर्ोदरि ओळखून सारं्ून टाकले. 
 

पािुण्याला पािुिचार ।पोळ्या करु का बकरा मारू ॥ 
बंधुला णकती सागूं ।खेड्या गावाला नािी दारंु॥ 

 
पि बाईमािसािं ऐकत कोि? मटनािे जेविं म्हटल्यावर अर्ोदर थोडी घेतली पाहहजेि. 

त्याहशवाय जेविाला रंर्त नाही. बहहिाईने कळवळून साहंर्तले. िारं्ले पोटभर जेवा. हपण्यािा घोळ घालू 
नका. 
 

पािुण्याला पािुिचार ।बकरा मारती ताजा लोळ ॥ 
दारूच्या पाण्यासाठी ।नका घालू तुम्िी घोळ ॥ 

 
पि बहहिीिं न ऐकता मेव्हण्याने पाह ण्यासाठी खास ब्डँी आिली. मेव्हण्या मेव्हण्यािी बठैक 

बसली. हपिे स रु िंाले. 
 

पािुण्याला पािुिचार ।बकरा मारुनी केला नास ॥ 
दारु बराडंी येतो वास ॥ 

 



 अनुक्रमणिका 
 

मर् मेव्हण्यानी आग्रह करुन पाह ण्याला पाजली. राजारामानंा थोडी जास्ति िंाली. त्यािंा 
जीभेवरिा तोल स टू लार्ला. बडबडिे, भेलकाडंिे, हशवीर्ाळ करिे, रडिे हा सर्ळा प्रकार िंाला. 
वाघाच्या तोंडाला रक्तािी िटक लार्ावी तशी मािसाला िटक लार्ते. राजाराम िारं्ले आठ-पंधरा 
हदवस पाह ण्याकडे होते. ते हपण्यात िारं्लेि तयार िंाले. एका हदवसी अंड्यािा बेत होता. 
 

घरला पािुिा ।पोळ्या अडं्याच्या करती ताज्या ताज्या ॥ 
िावशा बंधू माझा ।आला दारुचा चैनबाजा ॥ 

 
राजाराम र्ावाला आले तेव्हा ते िारं्लेि झपडके िंाले होते. र्ावातही तळीरामिे टोळके होतेि. 

पूवीच्या र्ावात कल्लाळ नावािी एक झहदी भाहषक जमात होती. ते माडावर, झशदीच्या िंाडावर िढून दारु 
काढत. र्ावाच्या बाजूला िंोपडीवजा र् त्ता असे. प रुष मािसं दारू काढण्याच्या कामात र् ंतलेली असत. 
आहि कल्लाळाचं्या बायका र् त्त्यावर बसून दारु हवकत. आडबाजूला असलेल्या र् त्त्यािे एक वरे्ळेि जर् 
होते. इथे सवग समाजातील, सवग स्तरातील व सवग वयोर्टातील मािसे असत. त्याचं्या जर्ात जातीभेद 
पाळला जात नसे. नवहशक्यापासून अव्वल गॅ्रज्य एटपयंत सवग पातळीवरिे हपिारे इथे भेटत. त्यािंी जात 
एकि झपडके, हपिे, आग्रह करिे, वरे्ळ्याि जर्ात वावरिे, बडबडिे, हशवीर्ाळी करिे, प्रसंर्ी 
मारामाऱ्या करिे, भेलकाडंिे, रस्त्याच्या कडेला पडिे हे सवग प्रकार हतथे हदसत. त्यािंा पृथ्वीवरिा स्वर्ग 
वरे्ळाि होता. त्यानंा हदवसा िादंण्या हदसत. आहि रात्रीच्या सूयगप्रकाशात त्यािंी म शाहफरी स रु असे. या 
जर्ात राजाराम सहभार्ी िंाले. 

 
प ढे कल्लाळािे र् ते्त मारे् पडले. हातभट्टीवाले आले. ते िोरून देशी दारु हवकत. दारुबंदीिे धोरि 

राबहवल्यावरही स्वातंत्र्योत्तर काळात देशी दारुिी सरकारमान्य द काने खेड्यात हनघाली. हवदेशी दारूच्या 
शोरुम हनघाल्या. हबअरबार, परमीट रूम आल्या. राजरोसपिे दारूिी हविी होऊ लार्ली. साखर 
सम्राटानंी हलकरच्या फॅक्टरी स रु केल्याम ळे हातभयािे क टीर उद्योर् बंद पडत िालले आहेत. प्रकार 
बदलले तरी नशापािी कायम आहे. उलट त्याला समाजात प्रहतष्ठा हमळत आहे. न हपिे आता मार्ासलेले 
ठरत आहे. घरातला कता मािूस दारू प्यायला लार्ला की त्यािा सवाहधक त्रास त्याचं्या बायका-म लानंा 
होतो. राजारामानंी दारू हपिे स रु केल्यावर मनैाबाईनी र्ावातल्या कल्लाळीनीला कळवळून साहंर्तले. 
 

कल्लाळीन बाई ।नदी पल्याड तुझं गावू ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाला ।नको दारूची सवं लावू ॥ 

 
पि कल्लाळीनं आपला धंदा बघिार. हतने हवनंती मान्य केली तरी राजारामािंी साथ हवी. त्यानंी 

दारू सोडिे मनावर घ्यायला हव.े पि त्यािें हपिे तर वाढति होते. 
 

कल्लाळीन बाई ।तुझ्या दारूला आग लागू । 
दारूच्या धंुदीतल्या ।माझ्या कंताला कुठं बघू ॥ 
कल्लाळीन बाई ।तुझ्या दारूचा पसारा ॥ 
दारूच्या धंुदीमंदी ।कंत माझा रूमाल इसरला ॥ 

 



 अनुक्रमणिका 
 

राजारामािे व्यसन मयाहदत होते तोपयंत कसेतरी ठीक होते पि प ढे ते वाढति रे्ले. त्यानंा 
आपल्या अंर्ावरच्या कपड्यािी व डोकीवरच्या रूमालािी श द्ध राहहना. प ढे त्यािी अवस्था अट्टल 
दारूड्यािी िंाली. 
 

कल्लाळीन बाई ।नको करूस कलाकला ॥ 
चुड्या माझ्या राजसानं ।सगळ्या रस्त्यानं कालवा केला ॥ 

 
राजारामानी दारूच्या व्यसनापायी घरातले पैसेआडके दार्दाहर्ने, धनधान्य, भाडंीक ं डीस द्धा 

हवकली. शतेमळा ओसाड पडला. काही जहमनी हवकल्या. रोज दारू हपऊन येिं. हशवीर्ाळ करिं, 
मनैाबाईला मारिंोड करिे अशी कोित्याही दारूड्यािी नीयत, ती त्यािंीही होती. कौट ंहबक पहरच्स्थती 
कफल्लक िंाल्याम ळे कल्लाळीन बाईिी दारूिी उदारी तटली. हतने तर्ादा लावला. 
 

कल्लाळीन बाई ।करती तुझी बोळवन ॥ 
दारूच्या धंुदीमंदी ।कंत माझा घेतो रस्त्याने लोळवन ॥ 

 
असं काहीतरी सारं्ून मनैाबाईने कल्लाळिीिी बोळवन केली. पि रोजच्या हपण्याने उधारी वाढति 

रे्ली. एकदा तर कल्लाळिीन बाई आहि मनैाबाईिं भाडंि िंालं. कल्लाळीन जहाबंाज. भाडंिात तरबजे 
आहि अन भवी. हतने र् त्त्यावर येिारे अनेक प रुष पाहहलेले. हतने कलाकला करायला स रुवात केल्यावर 
वैतार्ून मनैाबाई म्हिते, 
 

कल्लाळीन बाई ।नको करुन कलाकला ॥ 
णकती दारूची माप पेला ।त्याचा णिशोब सागं मला ॥ 
त्याची ककमत देते तुला ॥ 

 
आपलंि नािं खोटं तर कल्लाळिीला बोलून उपयोर् काय? राजारामाच्या दारुच्या व्यसनापायी 

मनैाबाईच्या ससंारािा खेळखंडोबा िंाला. अशी खेड्यातली हकत्येक घरे बाई आहि बाटलीच्या व्यसनात 
बरबाद िंाली आहेत. 
 

दारू मन दारू ।बराडंी कैफाची ॥ 
पराया नारीच्या संगतीनं ।घरं बुडाली कैकाचंी ॥ 

 
❒ ❒ ❒ 

  



 अनुक्रमणिका 
 

नखऱ्याची नार 
 

संसारात सकंटं ही फेर धरुन येतात. राजारामदादा दारू प्यायला लार्ल्यापासून मनैाबाईच्या 
स खी संसाराला ग्रहि लार्ले होते. हदवसेन् हदवस, आर्मथकदृष्ट्या संसार र्ोत्यात येत होता. ससंारात 
सौख्यही राहहलेले नव्हते. त्यात राजाराम अलीकडे ज्या लोकाचं्या संर्तीत वावरत होते, ती र्ावातली 
ख शालिेंडू मंडळी होती. घरिी अहजबात उस्तवारी न करता सकाळ संध्याकाळ खायिं आहि र्ावातनं 
पोळासारखं हफरायिं. एखाद्या कट्ट्यावर नाहीतर िावडीत, देवळात उिापती करत बसायिं. फारि 
र्मना रे्लं तर पत्त्यािा डाव माडूंन रमी खेळत बसायिं. िहापाण्याला क िाला ना क िाला र्ंडवत 
राहायिं. संध्याकाळ िंाली की, दारुच्या र् त्याकडे पाय वळायिे. उशीरपयंत पीत राहायिं. रात्री-अपरात्री 
भेलंकडत घराकडे जायिे, असा उद्योर्. 

 
या ख शालिेंडूत काही बायकािें नादी होते. त्यात स र्ी िंाल्यावर र्ावात नािर्ािं करिाऱ्या 

पातरािंा मेळा आला होता. नदीपलीकडच्या र्ावात एक कळवातीनीिा वाडा होता. हतच्या तरुि म ली या 
ताफ्यात होत्या. नािर्ािं म्हटल्यावर उभ्या र्ावाच्या अंर्ात िळ भरला होता. अलीकडे र्ावात तमाशा 
आला की, जसे उभे र्ाव िेकाळते, ताल सोडते, तसा प्रकार या नािर्ाण्याच्या ताफ्याने िंाला होता. त्यात 
राजारामदादािा ख शालिेंडू कंपू आघाडीवर होता. 
 

गावा आलात्या पातरा ।जागा मागत्या येशीपशी ॥ 
नखल्या माझ्या बंधुजी ।मात्या णपत्याचं्या सासुरवासी ॥ 
गावा आल्यात्या पातरा ।नदी पल्याडं तुझा वाडा ॥ 
नखल्या बंधुजीच्या ।िाती कंदील पानपुडा ॥ 

 
सास रवास हा हस्त्रयाचं्या अन भवािा पि येथे तो शब्द प रुषाच्या संबधंी वापरला आहे. माता-

हपत्यािा म लाला सास रवास कसला तो काही खरा नव्हे. म्हिूनि हाती कंदील आहि पानप डा येतो. 
 
रात्री दहा वाजले की नािर्ािं स रु होई. राजाराम आहि मंडळी मोक्यािी जार्ा धरुन बसत. 

‘आधी र्िाला रिी आिला’ आहि ‘लवकर याव े हसद्ध र्िेशा’ हे र्ि िंाले. ढोलकीच्या म खड्याच्या 
बोलाने पे्रक्षकािंी मने थरारून जात. पदरािी हशडे करून तरुि नाििाऱ्या म ली घ ंर्राच्या तालावर नाित 
येत. नृत्यािा ध ंद आहवष्ट्कार होई. ‘ब र्डी मािंी साडंली र्’ं ‘राया मला जरतारी शालू आिा.’ ‘झििा 
आल्यात्या पाडाला हात लाऊ नको माझ्या िंाडाला’ ‘या रावजी बसा भाऊजी’ यासारख्या एकापेक्षा एक 
इरसाल लावण्या सादर होत. र्ाभ ळ्या झििा पाहून मडंळीच्या तोंडाला पािी स टे. दोलत जादा होई. 
एखादा आबंट शोकीन ‘झििा नकोत’ ‘पाडाला हपकलाय आंबा म्हि’ अशी फमाईश देई. पहाटेपयंत हे 
नािर्ािं िाले. 

 
कधी कधी या रंभापातरच्या म ली नट्टापट्टा करुन र्ावातून जाताना हदसत. र्ावातील तरुि मंडळी 

आशाळभतूपिे पाहून जीव टाकीत. 
 

रंभा पातरच्या मुली ।रस्त्याला का ग उभी ॥ 
नखल्या माझा बंधू ।म्िोरं गेलेला माग बघी ॥ 
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रंभा पातरच्या मुली ।का गं रस्त्याला मोकळी ॥ 
नखल्या माझ्या बंधुजीला ।माझ्या वाघाला साकळी ॥ 

 
कसली साकळी आहि काय घेऊन बसलाय. अशावळेी सर्ळी बधंने िं र्ारून प रुष मािसे मोहवश 

होतात आहि पशू बनतात. 
 

गावा आल्यात्या पातरा ।गावाबािेर तुझी सजा ॥ 
नखल्या बंधू माझा ।घरच्या रािीची घेतो रजा ॥ 

 
जन्मािी साथ देिाऱं्या पतीपरायि सेवाभावी पत्नीला सोडून प रुष मािसे अशा नखरेवाल्या 

नािर्ािारिीच्या पाठीमारे् लार्तात. हतच्या नादानं स्वतुःिी आहि क ट ंबािी बरबादी करून घेतात. 
आजही िौफ ला, मोडझलब यासारख्या हठकािी असलेल्या संर्ीत बारीतील बायकाचं्या नादी लार्नू 
हकत्येक िारं्ल्या घराण्यातील श्रीमंत शतेकऱ्यांिी म ले बरबाद िंाली आहेत. 

 
हे िंाले पातराहवषयी. त्या तर बोलून िालून पोटासाठी नािर्ाण्यािा व्यवसाय करिाऱ्या हस्त्रया 

होत्या. पि प्रत्येक र्ावात िार-दोन नखरेवाल्या बायका अशा असतात की त्या र्ावाला वडे लावतात. तशा 
त्या मोकळ्याि असतात. नट्टापट्टा करुन पायात पैंजि घालून िं िूक िं िूक वाजवत र्ावभर भटकत 
असतात. प रुषानंा आकर्मषत करुन नादाला लाविे, त्यानंा खेळहविे आहि पैसे उकळिे हाि त्यािंा उद्योर् 
असतो. पठे्ठ बापूरावाचं्या ‘नटारंर्ी नार’ लाविीतल्या सारख्या या बायका असतात. र्रत्या पहतव्रतानंा या 
बायकािें वार्िे आवडत नाही. त्या आपल्या भावाला हकवा भरताराला फशी पाडतील या भीतीने र्ाण्यातून 
त्यािा अहधके्षप करतात. 
 

नखऱ्याची नार ।तुझा नखरा केसावरी ॥ 
डौल केळीचा ऊसावरी ॥ 
नखऱ्याची नार ।तुझा नखरा तेलावरी ॥ 
फुगा पाडती गालावरी ॥ 
नखऱ्याची नार ।तुझा नखरा मािेरी ॥ 
धन्याच्या कोकथबीरीचा ।वास मळ्याच्या बािेरी ॥ 

 
कृहषजीवनातील अत्यतं समपगक उपमा येथे हदल्या आहेत. तो ऊस आहि ती केळी. केळीिी उपमा 

तरुि स ंदर स्त्रीला देण्यािी पद्धत लोकर्ीतात सवगत्र हदसते. म्हिून केळीिा डौल ऊसावरी, केस 
झविरण्याच्या पद्धतीवरुन हस्त्रयािंी िाल कळते. बॉबकट येण्या अर्ोदरिा तो काळ होता. नखरेवाली बाई 
र्ालावर केसािंा फ र्ा पाडी. कोझथबीर आपि कोवळी वापरतो. पि ती फ लाला व धने यायच्या रंर्ाला 
आली की हतिा वास मळ्याबाहेर जातो. तसा तरुि नखरेवाल्या बायकाचं्या तारुण्यािा र्ाजावाजा र्ावभर 
होतो. हकती बारीक हनरीक्षि आहि स ंदर उपमा आहेत पाहा. तारुण्यात पशू स द्धा स दंर हदसतात तसा हा 
प्रकार. त्यािा हा अहधके्षप. मात्र सूक्ष्मपिे पाहहल्यास असे हदसते की, अशा बायकाचं्या नादी लार्िारा 
प रुष मात्र लोकर्ीतातून हस्त्रयाचं्या कौत कािा हवषय ठरतो. 
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भरल्या बाजारात ।नार नखीची िळू बोल ॥ 
नखल्या माझ्या बंधवाला ।माझ्याला पडली भूल ॥ 

 
राजारामानाही अशी भलू पडली आहि ते र्ावातल्या एका बाईच्या नादी लार्ले. स्त्री बाकी काही 

सहन करेल पि स्वतुःच्या पतीवर हक्क सारं्िारी सवत सहन करु शकत नाही. तो हतच्या स्त्रीत्वािाि 
अपमान असतो. मनैाबाईलाही ते सहन िंालं नाही. 
 

बाजींद्या नारीचं ।तुझं कळंना खरं खोटं ॥ 
जाभंळ्या बाईला ।फळ लागलं उफराटं ॥ 

 
जाभंळूाख्यानाच्या पौराहिक कथेिा संदभग याला आहे. अशा बायकानंा संसार नसतोि. िोराला 

िादंिे आहि वे् येला प त्र काय कामािे? म लंबाळं नसल्याबद्दल त्यानंा हहिवले जाते. 
 

नखऱ्याची नार ।उभी णदसते कळवातीन ॥ 
जन्मा येऊन ।नािी झाली बाळातंीन ॥ 

 
नखऱ्यािी नार बाळंतीि होवो झकवा न होवो, हतने मनैाबाईच्या संसारात हबब्बा घातला, एवढे मात्र 

खरे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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पराया नारीसाठी 
 

पराया नारीिा हवषय तसा स्फोटक. कोित्याही खेड्यात आहि समाजात आढळिारा. वरवर न 
हदसिारा पि आतून असिारा. वास्तव. हस्त्रयाचं्या माहहतीतला, ििेतला आहि क्विीत अन भवातला. 
स्त्रीर्ीतातून प्रर्ट होिे स्वाभाहवकि होय. 

 
मनैाबाईिे पती राजाराम त्यानंा दारू हपण्यािा नाद लार्ला होता. ख शालिेंडूच्या संर्तीत ते 

वावरत होते. र्ावात नािर्ािं करिाऱ्या पातरा आल्या होत्या पि त्यातली पाखरं काही ख शालिेंडूच्या 
हाती लार्ली नाहीत. पि र्ावात नखऱ्याच्या पक ग ड्या होत्याि. राजारामदादा र्ावातल्या एका बाईच्या 
नादी लार्ले. हतच्या मोहजालात अडकले. खरेतर त्यानंाि अडकून घ्यायिे होते. बाहेरख्याली प रुषाला 
लार्लेला काहमनीिा नाद वाईटि. घरात मनैाबाईसारखी स ंदर, तरुि, सेवाभावी, पहतपरायि पत्नी 
असूनही हतच्या पे्रमािी अवहेलना करून हतच्या मनािा, भावनािंा, स खािा यच्त्कंिीतही हविार न करता ते 
बाहेरच्या नादाला लार्ले होते. 

सामाहजक दडपिाम ळे खेड्यातली अशी प्रकरिे िोरूनि िालतात. पराया नारीसाठी वडेा 
िंालेला प रुष, मर् नाना उपद्धव्याप करतो. 
 

घरची अस्तुरी ।जसा अबं्याचा उधाळा ॥ 
पराया नारीसाठी ।झाला नदीचा बगळा ॥ 

 
बर्ळा रानावनात झहडतो. पािस्थळीच्या जार्ा शोधतो. सोंर् घेऊन ध्यान लावनू बसलेला असतो. 

मासा आला की हटपतो. तसे हे प रुष बाईच्या मार्ावर लक्ष ठेवनू असतात. ती क ठे भेटेल याच्या ते शोधात 
असतात. हदवसा क िाला हदसिार नाही अशा घराच्या वळििीला कोलवा धरून उभे राहतात. िादंण्या 
रात्री सावलीला वा हदव्याच्या अंधाराला ते आपल्या माश कािी वाट पाहतात. हतथेि हतला िोरून भेटतात. 
माजंर िोरून दूध हपत असले तरी ते इतराचं्या लक्षात येतेि. 
 

पराया नारीसाठी ।सखा वळचिीखाली उभा ॥ 
घरची अस्तुरी ।िाय िळदीचा गाभा ॥ 
घरची अस्तुरी ।ज्याची त्याला देते शोभा ॥ 
पराया नारीसाठी ।वल सावलीला उभा ॥ 

 
घरच्या अस्त रीिा र्ौरव करीत प रुषािे हे असभ्य वतगन एथे स्पष्ट केले आहे. घरिी अस्त री 

हळदीच्या र्ाभ्यासारखी स ंदर असली, त्याला शोभा देिारी असली तरीही यािें लक्ष बाहेरि असते. नाना 
उपद्धव्याप करून ते पराया नारीच्या प्राप्तीसाठी धडपडत असतात. भावनेच्या आहारी जाऊन प्रसंर्ी वाटे्टल 
ते धाडस करतात. 
 

घरिी अस्त री ।हाय लसना कापरािी वडी ॥ 
पराया नारीसाठी ।टाकी ब रजावरून उडी ॥ 
नखीच्या धोतराला ।घनपसा लार्ला ॥ 
पराया नारीसाठी ।रे्ला हभताड येर्ायला ॥ 
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खेड्यातले िोरटे पे्रम पडक्या घराच्या झखडारातून िालते. धोतर फाटले तरी यािे त्याला भान 

नसते. प्रसंर्ी डोकीिा पटका हातंरायलाही तो कमी करीत नाही. बोहरख्याली प रुषाला आपली प्रहतष्ठा 
जाते, इज्जत कमी होते यािे कोितेि भान असत नाही. म्हितात ना कामी जनाना ना लज्जा ना भय. 
हनरल्लज्जपिे अशावळेी ते काहीही करायला तयार होतात. 
 

घरची अस्तुरी ।िाय खोबऱ्याचं खाडं ॥ 
पराया नारीसाठी ।घाली मोरीमध्ये तोंड ॥ 

 
बरे घरात स ंदर तरूि पत्नी असते. ती त्याला संसार स खािे समाधान देत नाही असेही नसते. 

उलट 
 

घरची अस्तुरीची कनदा ।काय करशी नादाना ॥ 
तुझ्या शेजची काणमना ।तुझी तुला आटपना ॥ 

 
अशीि अवस्था असते. इरड करायिी सवय लार्लेल्या जनावरालंा दाविीतली वैरि र्ोड लार्त 

नाही. उकीरंडे फ कायिी सवय लार्लेल्या मािसाला घरच्या टोपल्यातली भाकरी र्ोड लार्त नाही. तसा 
हा प्रकार असतो. बाईिा नाद वाईट म्हितात ते काही खोटे नाही. पोरीच्या खेळर्ाण्यातही र्ंमतीने त्यािा 
अहधके्षप केला आहे. 
 

उणकरड्यावर उणकरड, णलपाव णकती ॥ 
णठवल्या राडंला, जपाव णकती ॥ 
समय म्िि समय, चादंीची समय ॥ 
णठवल्या राडंला, दाखवतोय म्िमय ॥ 

 
बाईच्या नादाने वडेे िंालेले प रुष हतिी मजी संपादण्यासाठी वाटेल तेवढा पैसा खिग करतात. 

स रवातीला ते हतला िोरून िोळी, िंंपर घेऊन देतात. 
 

घरची अस्तुरी ।पुरिाची पोळी ॥ 
पराया नारीसाठी ।घाली णखशात चोळी ॥ 

 
जरा हनढावल्यावर मंर् साडी घेऊन देतात आहि शवेटी माडीही बाधूंन देतात. बाई तर 

उखळायलाि बसलेली असते. 
 

घरची अस्तुरी ।फुटतया खाडंाला झाली राजी ॥ 
पराया नार ।रोख रुपये मागे आधी ॥ 
घरची अस्तुरी ।पान देऊन समजली ॥ 
पराय नार ।बाई लाखानं कोमेजली ॥ 
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वासनेिी भकू जशी शमत नाही तशी पैशािी हावही संपत नाही. अशा बायका प रुषाला ध ऊन 
खातात. ल बाडतात. हकतीही श्रीमतं मािूस असला तरी वषा-दोन वषात कंर्ाल होतो. संसार उध्वस्त 
होतो आहि घरादारािा हललाव करावा लार्तो. 
 

घरची अस्तुरी ।जसा पाण्याचा तलाव ॥ 
पराया नारीसाठी ।केला घराचा णललाव ॥ 

 
‘पराया नारीच्या संर्तीनं घर ब डाली कैकािी’ हेि उशा प रुषािे प्राक्तन असते. पि ते आमच्या 

मनैाबाईच्या वायाला याव ेहे हतिे द दैव. बरे न सते पैसे जाऊन हे प्रकरि थाबंत नाही. असे अनैहतक सबंधं 
धोक्यािे असतात. एक माऊली पे्रमापोटी सल्ला देते. 
 

पराया नारीची ।जरा जपून कर चोरी ॥ 
णतच्या शेजेवरी ।नको झोपूस णबनघोरी ॥ 
णतचा तरी नवरा णशरावरी ॥ 

 
खेड्यात ज्या मारामाऱ्या आहि खून होतात त्याला असे अनैहतक संबधंि कारिीभतू असतात. 

अशावळेी त रंुर्ातस ध्दा जाण्यािी पाळी येते. 
 

घरची अस्तुरी ।जसा दारुचा सुरंूग ॥ 
पराया नारीसाठी ।यानं भोगला तुरंूग ॥ 

 
राजारामावर एवढी पाळी आली नाही. पि मनैाबाईिा स खी ससंार उद्धध्वस्त िंाला हे मात्र खरे. 
 
समाज जीवनािा अन भव नसलेल्या सोवळ्या लोकानंा हे सारे भयाि आहि अश्लील वाटेल. पि ते 

समाज जीवनातलं सत्य आहि वास्तव आहे. तेि लोकर्ीतातून हस्त्रयानी माडंले आहे. पराया नारीिा 
अन भव म्हिजे शवेाळलेल्या दर्डावर पाय ठेवण्यािा प्रकार असतो. तो हनसरून पाडिार आहि द खापत 
करिार. कडू इंद्रावि अंतरबाह्य कडूि हनघिारं. आजच्या एड्सच्या जमान्यात तर हा नाद भारीि वाईट. 
जीवावर बेतिारा. घरच्या अस्त रीशी एकहनष्ठ राहा हाि आजच्या य र्ािा संदेश आहे. त्याने प रुषािे, 
क ट ंबािे आहि समाजािे भले होिार आहे. पि अशा बाहेरख्याली प रुषाला सांर्िार कोि? मराठी 
हस्त्रयानंी लोकर्ीतातून ह्या माजंराच्या र्ळ्यात घंटा बाधंली आहे. घरच्या अस्त रीिे र् िर्ान करीत पराया 
नारीिा अहधके्षप केला आहे. वढाळ प रुषािें वाभाडे काढले आहे. 
 

❒ ❒ ❒ 
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दुबळ्या ससंाराची 
 

स खािा संसार हा पृथ्वीतलावरिा स्वर्ग आहे. िारं्ला ससंार करिे ही सामान्याच्या दृहष्टने 
असामान्य र्ोष्ट असते. ‘उत्तम व्यवहारे जोडोहनया धन’ असा संसार करावा असे सतं त काराम महाराज 
सारं्तात. संसाराला काय लार्त नाही. पोटासाठी अन्नधान्य, अंर् िंाकायला वसे्त्र, फाटका त टका का 
असेना हनवारा, म लानंा हशक्षि, औषधोपिार, सिास दीिा दैवधमािा खिग, लग्नकायािा खिग अशा नाना 
र्ोष्टी ससंाराला लार्तात. त्या प न्हाप न्हा कराव्या लार्तात. फाटक्या संसारातला मािूस या आिाने 
वैतार्तो. ससंार हा काटकसरीने आहि दक्षतेनं करावा लार्तो. त्यासाठी पहत-पत्नीत सामजंस्य, पे्रम 
असाव ेलार्ते. एकानं कमवायिं आहि द सऱ्यानं उधळायिं असा संसार होतं नाही म्हिून म्हितात, संसार 
रथािी दोन्ही िाक धड असावी लार्तात. 

 
खेड्यात म लर्ी पाहताना ती ससंाराला कशी आहे हे अन भवी लोक पाहतात. म लर्ी कामसू, 

काटकसरी, व्यवहारदक्ष असेल तर ती संसाराला िारं्ली असे मानण्यात येते. जी म लर्ी आईबापािा, 
भावािा ससंार िारं्ला करते ती स्वतुःिा संसार िारं्ला करेल असे समजले जाते. पि प रुष कसा संसार 
करेल हे मात्र फारसे पाहहले जात नाही. 

 
िारं्ल्या िाललेल्या स खी संसाराला कधी कधी ग्रहि लार्ते. संसारात काही सकंटे अशी येतात 

की, त्यातून सावरायला बराि वळे लार्तो. क िीतरी आजारी पडते, दवाखान्यात दहापंधरा हजार खिग 
होतो. द ष्ट्काळ, रोर्राई, भकंूप यानं संसार उद्धध्वस्त होतात. दारातलं एखादं जनावर अिानक मरतं. 
मोठा खड्डा पडतो. भाडंि-तंटा होऊन कोटग किेरी होते, मोठा खिग येतो. कधी एखाद्या व्यवहारात घाटा 
येतो. हातावर पोट असलेल्या मािसाला अशा धक्क्यातून सावरिं अवघड जातं. अशा सकंटाना सामोरे 
जाता याव ेम्हिून मािसं प-ैपैसा साठवनू काडीकाडीनं संसार करतात. 

 
मनैाबाईिा ससंार स रवातीच्या दहा वषात दृष्ट लार्ावा असा होता. घरदार, शतेीवाडी, म लबाळं 

सारं सारं काही िारं्लं होतं. पि एका वरे्ळ्या कारिानं हतिा ससंार र्ोत्यात आला. ग्रामीि भार्ातल्या 
हस्त्रयाचं्या द ुःखाला अनेकदा प रुष जबाबदार असतात. राजारामदादा हतिे कंथ. त्यानंा दारू हपण्याि ं
व्यसन लार्लं आहि हतच्या स खी संसाराला ककग रोर् लार्ला. ककग रोर्ाने शरीर पोखराव ेतसे दारुच्या 
व्यसनाने हतिा संसार पोखरला. लोकाचं्या संर्तीनं हतिा नवरा हबघडला. राजारामाला रोज पािपन्नास 
रुपयािी दारु लारे्. त्यानंी कामधंदा सोडला. शतेीवाडी आतबट्ट्यात आली. मर् हळ ळळू घरातला 
पैसाअडका सोनंनाि,ं जमीनज मला, भाडंीक ं डी सावकाराच्या घशात रे्ली. र्रीबी आली. रोजच्या 
भाडंितंयानं घरातलं स्वास्थ्य हरवलं. 
 

तोडला चंदन ।टाकला गराडा ॥ 
पुरुष नािी धड ।झाली नारीचा पवाडा ॥ 

 
एकेकाळी श्रीमंती भोर्लेल्या मािसाला आलेली र्रीबी फारिं वाईट असते. 

 
धनसंपदाची नार ।लाडू बंुदीचं लागे कडू ॥ 
गेली संपदा णनघुनी ।मग अंबाडी लागे ग्वाडू ॥ 
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अशी अवस्था मनैाबाईिीही िंाली. र्रीबी मोठी वाईट असते. र्रीबािी समाजात पत आहि प्रहतष्ठा 

नसते. त्याचं्या शब्दाला झकमत नसते. जर् हे हदल्याघेतल्यािे असल्याने जवळिे लोक पाठ हफरवतात. 
खंडीभर र्ोत असूनही एक नाही कामािं अशी र्त होते. र्रीबाला सतरा हठकािी तोंड वेंर्ाडाव ेलार्ते. 
स्वाहभमान हवकावा लार्तो. पदोपदी लािारी पत्करावी लार्ते. शजेीला साधं उसन माहर्तलं तर ती 
अपमान करते. 
 

शेजीच्या घरी गेले ।ती बोलली उशीरानी ॥ 
माझे तू गडयनी ।नािी जायांची दुसऱ्यानंी ॥ 

 
मनैाबाईला आपल्या द बळ्या ससंाराम ळे र्रीबीिा अन भव पदोपदी येत होता. ती एकयानं 

संसारािा र्ाडा रेटत होती. 
 

संसाराची नाव ।वणडता वडंना । 
पाण्यातील नाव ।वोलवल्या वाचून चालना ॥ 

 
पाण्यातील नावलेा दोन्ही बाजूनी वल्हे मारले तरि ती प ढे जाते. एका बाजूने वल्हे मारल्यास ती 

एकाि जार्ी हफरत राहाते. तसे मनैाबाईच्या ससंारािे िंाले होते. हतच्या कंतानी न सते बसून खाल्ले असते 
तरीही रडतखडत ससंारािी नाव िालली असती. पि त्यानी तर नावलेा भोकि पाडले होते. खेड्यातल्या 
हस्त्रिे द ुःख दाहरद्र्यािे तर असतेि पि व्यसनी नवऱ्याम ळे मोडखळीला आलेला संसारािा र्ाडा नीट 
ढकलता येत नाही यािेही असते. 

 
भाऊपण्यानं जोडलेल्या साळूबाईजवळ मात्र ती आपलं अंतुःकरि उघडं करी. द बळ्या ससंाराि ं

र्ाऱ्हािं सारं्ी. साळूबाई हतला आधार देऊन समजूत काढी. 
 

दुबळ्या कंताचं ।नार सागंते गाऱ्िानं ॥ 
चादं पुनवेचा ।त्याला येणटल णगऱ्यानं॥ 

 
साळूबाई म्हिायिी संसारात असे प्रसंर् येतात. त्याला धीराने सामोरे जायला हव.े िदं्र 

सूयालास ध्दा हर्राि लार्ते. हतथं त िंं मािंं काय? 
 

दुबळ्या पनाईनं ।नािी कुिाला सोडलं ॥ 
चंद्रसूयश चातुराला ।त्याला णगऱ्यानं येडयील ॥ 

 
मनैाबाईला हे पटत होतं पि प्रत्यक्ष भोर्िं कठीि जात होतं. 
अशा सकंटाच्या वळेी हस्त्रयानंा माहेरिा आधार वाटतो. मनैाबाईिं माहेर समथग होते. भावानं 

थोडाफार हातभारही लावला पि ‘आईबापािं राज एवढं लोकाला सारं्ायला’ असतं. एवढा दहा वष े
संसार केल्यावर आहि आईवहडल रे्ल्यावर भाऊ भावजय क िाच्या? त्याचं्या दाराला तरी हकती वळेा 
जायिं. परंपरेतली हशकवि अशी. 
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दुबळ्या भरताराचं ।िालकं पातळ नेसावं । 
आईबाप समरथ ।त्याच्या वसरी नसावं । 

 
मनैाबाई मोठी धीरािी बाई. हतिी जीवनेच्िा मोठी हिवट. हतने मोठ्या धैयाने आपला द बळा संसार 

नेटानं िालहवला. मी एक पाहहलंय, दारुड्या नवऱ्यावर बायकािंं पे्रम भारी. मनैाबाईिंही नवऱ्यावर पे्रम 
होतिं. त्यािं हपिं मयाहदत ठेवण्यािा हतने प्रयत्न केला. 

मनैाबाईच्या द बळ्या संसारात आता आशिेा एकि हकरि होता. तो म्हिजे हतिी म लं. म लं र् िी 
होती. ती हशकत होती. थोरला बाळकृष्ट्ि आता दहावीला होता. मधली म लर्ी सहावीला होती. धाकला 
हतसरीला होता. पहरच्स्थतीिे भान ठेवनू म लं अभ्यास करीत होती. आईला घरकामात मदत करीत होती. 
मनैाबाई त्यानंा जपत होती. वाढवत होती. लाविीच्या आंब्यािी उपमा देऊन ती म्हिते. 
 

लाविीचा आबंा ।पािी घालती कौलानं ॥ 
नेिंता बाळ माझा ।आंबा वाढतो डौलानं ॥ 
लाविीचा आबंा ।पािी घालती वंजळीनं ॥ 
नेिंती साळू माझी ।चाल घेतली जाभंळीनं । 
लाविीचा आबंा ।पािी घालते मोगामोगा ॥ 
आंबा येऊ दे मनाजोगा ॥ 

 
हतच्या द बळ्या संसारात एवढी एकि िारं्ली र्ोष्ट होती. आज ना उद्या हेही हदवस जातील, म लं 

मोठी होतील, नोकरीला लार्तील, आपला पारं् फेडतील, नािार संसार मोहडला येईल अशी हतला आशा 
होती. नाहीतरी र्रीब मािसे आशवेरि जर्त असतात. ती म्हिते – 
 

दुबळ्या संसाराची ।जनलोकाला येते घाि ॥ 
नेिंती बाळ माझी ।िायती सुरुची झाडं लिान ॥ 
दुबळ्या संसाराला ।आले त्याला मी घाया ॥ 
सागंती सये तुला ।चुनगती माझा पाया ॥ 
दुबळ्या संसाराचं ।णदसं णनघोनी जात्याल ॥ 
बाळ जोडीला येत्याल ॥ 
दुबळ्या संसाराची ।सालं आल्याती सरत । 
सागंती सये तुला ।बाळ झाल्याती करती ॥ 

 
ग्रामीि भार्ात असे द बळे नािारती ससंारि फार. स ख सारं्ाव ेजनाला द ुःख सारं्ाव ेमनाला या 

हशकविीम ळे जात्यावरच्या ओव्यातून नसलेल्या वैभवािी र्ीतेि जास्त. तरीही अपवादाने आलेल्या या 
ओव्यातून द बळ्या ससंारािे हित्र उभे राहाते. 

मनैाबाईच्या ससंारािे प ढे काय िंाले. 
 

❒ ❒ ❒ 
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जीवाला जडभारी 
 

प्रत्येक मािूस केव्हा ना केव्हा आजारी पडतो. तापथंडीसारख्या हकरकोळ आजारािं सोडा कारि 
असे आजार काही न करता िार आठ हदवसात बरे होतात. पि त्यापेक्षा मोठ्या आजारानं मािूस महहना 
पंधरा हदवस हातंरूिाला हखळून राहहला की, त्याला आरोग्यािे महत्त्व तर कळतेि पि जर्ण्याच्या 
अच्स्तत्वािे एक नव ेभान येते. त्यातून त्याला आपली जीवाभावािी मािसं कोि यािाही साक्षात्कार होतो. 
असं मोठं आजारपि मािसाला जर्ण्यािं एक नव ंभान देऊन जातं. 

 
हा अन भव लोकर्ीतातूनही माडंला आहे. मनैाबाई एकदा आजारी पडली. िारं्ली आठ पधंरा 

हदवस हातंरूिाला हखळून होती. जेव्हा हतिा नाईलाज िंाला तेव्हा हतने हातंरुि धरले. तापाने तोंड 
कडवट िंाले. जीभेिी िव रे्ली. अन्नावरिी वासना उडाली. अशक्तपिा आला. घरर् ती उपिार करुन ती 
दडपून िंोपली. 

 
रात्रीच्या हवश्रातंीने हतला द सरे हदवशी थोडे बरे वाटायला लार्ले. हतने घरातली कामं केली आहि 

संध्याकाळी झकिीत थंडी वाजून प न्हा ताप आला. तापात ती उसिू लार्ली. त ळशीिा काढा, पाण्यािी 
पट्टी असं करुन ती िंोपून राहहली. 

 
खेड्यातलं ज न्या काळातलं वातावरि. अज्ञान, अंधश्रध्दा, क पोषि, अनारोग्य साथीिे रोर् फार. 

सास रवाहशिीला हशळंपाकं खाण्यािी सवय, स्वच्ितेिा अभाव. कामाधंद्याच्या रर्ाड्यातून स्वुःताकडे 
पाहायला उसंत नसायिी. दवाखान्याच्या स हवधा नाहीत. त्यात सास रवाशीि हस्त्रयाकंडे पाहिार कोि? 
त्याम ळे मनैाबाईिं आजारपि वाढत रे्लं. कायािा नायटा व्हावा तसं िंालं. 

 
जीवनात ती अशी कधी आजारी पडली नव्हती. वैद्य-डॉक्टरिी पायरी कधी िढली नव्हती. 

इंजेक्शन, र्ोळ्या, औषधं हतला माहहत नव्हती. त्यात रे्ल्या िार सहा महहन्यात फार मोठा त्रास िंाला 
होता. शरीर मनािी आबाळ िंाली होती. हतच्या क ं कवािे धनी राजाराम दारुच्या व्यसनात ब डून रे्ले होते. 
त्यानंा बाहेरख्यालीपिािा नादही लार्ला होता. घरिं खायिं आहि हदवसभर र्ावातून पोळासारखं 
हफरायिं. ससंाराकडे, बायकाम लाकंडे त्यािें अहजबात लक्ष नव्हते. ससंारािा र्ाडा मनैाबाईलाि ओढावा 
लार्त होता. घरातलं िंाडलोट, ध िपंािी, भाडंीक ं डी, सारविस रवि, स्वयंपाकपािी सारंसारं हतलाि ं
कराव ंलार्त होतं. र्ोठ्यातल्या जनावरािी िंाडलोट, वैरिकाडी, धारापािी हतलाि बघाव ंलारे्. एवढं 
करुनही हतला हदवसभर शतेात कामाला जाव ेलारे्. सारं अंर् आंबून जाई. असं ससंारासाठी रात्रहदवस 
मरुनही हतला समाधान नव्हते. रोज रात्री नवरा दारू हपऊन येऊन भाडंि करी. प्रसंर्ी मारिंोड करी. 
मनाला कोितंि स्वास्थ नव्हतं. कधीकधी हतला या साऱ्या साऱ्यािंा हवट येई. ‘प्रारब्ध खोटं जीवाला स ख 
नाही क ठं’ अशीि हतिी अवस्था होती. या साऱ्यािा पहरिाम म्हिजे हतनं हातंरूि धरलं. 

 
दोन हदवस हलकं पडायि ं आहि प न्हा तापथंडी वाजून यायिी. अशा जीवघेण्या आजारात 

मािसाला आधारािी, सेवा-स श्रूषेिी र्रज असते. पि सासरी हतिी सेवा करिार कोि? मर् हतला 
आईबापािी आठवि िंाली. 
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सुखाला भरतार ।दुुःखाला बाबाआई ॥ 
आराम वाटं जीवा ।गार उंबराची सावली ॥ 

 
भरतारािं स ख तर राहहलं नव्हतंि पि आईबापािी सावलीही जवळ नव्हती. 

 
जीवाला जडभारी ।उंबऱ्याला णदलं उसं ॥ 
गवळि माझी बाई ।तुला कळालं नािी कसं ॥ 

 
मनैाबाई आजारी असल्यािे माहेरी कळाव ेकसे? दळिवळिाच्या स हवधा कमी. येिं-जािं कमी. 

पत्र-फोन अशा स हवधािंा तर पत्ताि नव्हता. क िाकडून तरी सारं्ावा धाडावा तेव्हा क ढे िार-साहा 
हदवसाने कळायिे. मनैाबाईनं बाजारच्या मािसाकडून सारं्ावा धाडला. मनैाबाई जास्त आजारी असल्यािे 
एकूि माहेरी धक्काि बसला. ते ताबडतोब हनघाले. 
 

जीवाला जडभारी ।सागंा वाड्यावर जाता जाता ॥ 
माऊली बाईनं ।ताबं्या णठवला तोंड धुता ॥ 
गवळी माझ्या नानाजीनं ।घास णठवला घेता घेता ॥ 
वािीच्या माझ्या बंधवानं ।चंची ठेवली पान खाता ॥ 
बणििाई बोलं ।रात िोईल गाडी जंुपा ॥ 
सीतामालन बोलयती ।लावा कंदील णनघू आता ॥ 

 
अशी माहेरिी मािसं बलैर्ाडी घेऊन रात्रीि भेटायला आली. मारं् एकदा असंि िंालं होतं. क िी 

वैऱ्यानं िाडी केली. आहि माहेरिी र्ाडी रात्रीि आली होती. 
 

जीवाला जडभारी ।कुण्या वैऱ्यानं केली चाडी ॥ 
वािीच्या माझ्या बंधवाची ।आली रातऱ्यानं गाडी ॥ 

 
पि त्यावळेी मनैाबाई फारशी आजारी नव्हती. आता ती खरंि आजारी होती. सर्ळ्याि माता-

माऊलींच्या माहेरी बलैर्ाडी असेल असे नाही. अशी काही बातमी समजली की, खादं्यावर धोतर टाकून 
भाऊ धावत येतो. अशावळेी त्याला िालताना धोतरही जड होते. 
 

जीवाला जडभारी ।कसं कळालं रानाईत ॥ 
वािीच्या माझ्या बंधवाला ।कडू लागलं पानाईत ॥ 
जीवाला जडभारी ।तुला कळलं तालीआड ॥ 
माझ्या बंधवाच्या िाती ।झालं धोतर झालं जड ॥ 

 
अशी माहेरिी मािसं बहहिीच्या समािाराला धावत येतात. मनैाबाईच्या माहेरिी मािसं आली. 

त्यावळेी 
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जीवाला जडभारी ।आयाबायानंी भरला वाडा ॥ 
गवळन माझी बाई ।आली वाघीन वाट सोडा ॥ 
जीवाला जडभारी ।शेजी उंबऱ्याच्या आत ॥ 
माऊली माझी बाई ।आली िरिी धावा खात ॥ 
जीवाला जडभारी ।शेजी बघत्या सान्यातून ॥ 
बया माझ्या मालनीच्या ।गंगा लोटल्या डोळ्यातून ॥ 

 
अशी माऊली धावत आली. आतड्यािी मया माऊलीहशवाय नाही. हनरपेक्ष आहि 

अंतुःकरिापासून. माता म्हिजे वात्सल्यािे मरू्मतमंत प्रतीक. माऊलीिी त लना शजेीशी कशी होिार? 
माऊलीिी माया शजेीला क ठली. 
 

माऊलीची मया ।शेजी सयीला कुठली ॥ 
जशी तुपाची णकटली ।पागळून सुटली ॥ 

 
आईिी माया लोण्यासारखी मऊ. थोड्याशा द ुःखाने हवतळिारी. लेकीिी अवस्था पाहून आईिे 

डोळे आसवानंी भरुन आले. हतने कपाळावर हात हफरवला. डोकं माडंीवर घेऊन हविारपूस केली. आईबाप 
आल्यावर मनैाबाईला आधार आला. 

 
त्यारात्री हतला खरंि जास्त िंालं ह तं. तरविीस द्धा घोटत नव्हतं. मन हलकं िंालेलं. आता 

यातनं आपि उठत नाही, असं हतला वाटायिं. आईनं हातंरुि-पाघंरुि बदललं. अंर् प सून घेतलं. कपडे 
बदलले. रात्रभर ती उशाशी बसून राहहली. कोिीतरी साहंर्तलं म्हिून मधून मधून साखरपािी पाजीत 
राहहली. माऊलीनं केलेली सेवा अशी – 
 

जीवाला जडभारी ।शेजी आल्या तशा गेल्या ॥ 
माऊली माझी बाई ।माझी समई सारी रात ॥ 
जीवाला जडभारी ।खडी साखर घोटना ॥ 
सीता माझी मालयन ।माझी उशाची उठना ॥ 

 
अशी माऊलीनं सेवा केली. मनैाबाईिे डोळे उघडत नव्हते. ती म्हिाली – 

 
जीवाला माझ्या जड ।धरनी लोळती माझं केस  
माझे तू गवळि बाई ।डोकं घेऊनी माडंी बस ॥ 

 
मर् ती माडंीवर डोकं घेऊन बसली. ज न्या काळात सास रवाहशिीिे केस मोकळे सोडत नसत. 

केस भ ईला लोळले तर सौभाग्यला धोका असतो अशी समजूत होती. जास्त िंाल्यावर आईने आग्रह 
धरला. वैद्याला झकवा डॉक्टरला घेऊन या. 
 

जीवाला जडभारी ।डोई दुखते रािुनी ॥ 
गवळन बाई बोलं ।आिा वैद्याला जाऊनी ॥ 
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जीवाला जडभारी ।शेजी कवल्याला सव्वापार ॥ 
गवळन बाई बोलं ।आिा घरला डाकदर ॥ 

 
मनैाबाईिी सासू अडानी आहि श्रद्धाळू. हतिा देवाधमावर फार हवश्वास. ती म्हिाली – 

 
जीवाला जडभारी ।त्याला कशाला वैद्यवािी ॥ 
भागं्या माझ्या देवाचा ।आिा अगंारा तीथशपािी ॥ 

 
र्ावदेव हसध्दनाथािा अंर्ारा लावनू हतनं नवस केला. ‘माझ्या सूनंला बरं वाटू दे. त ला हनवद-बोि ं

करीन. बकरं कोंबडं कापीन.’ शवेटी हदरानं डॉक्टरला आिलं. त्यानी तपासलं. दोन इंजेक्शन व औषध 
हदलं. िार आठ हदवसािा औषधोपिार केल्यावर मनैाबाईला बरं वाटायला लार्लं. 
 

❒ ❒ ❒ 
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लक्ष्मी आली घरा 
 

संसारी मािसाला आपल्या घरात स ख समाधान नादंाव े असे वाटत असते. द ुःखािी बाधंवडी 
असलेल्या संसारात स खासाठी सारी धडपड िालू असते. ही र्ोष्ट खरी आहे की, जीवनातील सवग स खे 
पैशाने हमळहवता येत नाहीत. पि हीही र्ोष्ट हततकीि खरी आहे की, भौहतक जर्ातल्या अनेक र्ोष्टी पैशाने 
खरेदी करता येतात. त्याम ळे लोक पैशाच्या पाठीमारे् धावत असतात. मािसू जर्तो म्हिजे हनसर्ाने 
हदलेल्या पंिइंहद्रयानंी तो या जर्ािा आस्वाद घेत असतो. ही इंहद्रयस खे पैसा फेकून हवकत घेता येतात, हे 
रोजच्या व्यवहारात आपि पाहतो, अन भवतो. ‘पैसा फेकला की इथे राजािी रािीस द्धा हमळते’ हे या 
हविारािे घोषवाक्य आहे. 

 
या जर्ात धनवतंाला सवगत्र मान्यता असते. श्रीमंताच्या शब्दाला समाजात झकमत व प्रहतष्ठा असते. 

शहाण्या पि र्रीब मािसाला जर्ात फारशी झकमत नसते. थोडक्यात धनसंपदा ही लौहकक जर्ात 
महत्त्वािी असते. 

 
लोकपरंपरेत धनसंपदेला लक्ष्मी असे म्हितात. लक्ष्मी म्हिजे हवष्ट्ि िी पत्नी. ती धनलक्ष्मी. ही 

लक्ष्मी आपल्या घरला यावी म्हिून हस्त्रया लोकर्ीतातून आळविी करतात. धनसपंदेिा काही भरवसा 
नसतो. िौदा िौकड्याच्या लंकापतीिे राज्य जाते. तेव्हा आलेली लक्ष्मी जाऊ नये. ती दीघगकाळ घरात 
नादंावी म्हिनू हस्त्रया हतिी पूजा बाधूंन हतला भजतात. ज्या घरात मािसं सतत उद्योर्ात रमलेली 
असतात. काटकसरीने संसार करतात. स खासमाधानाने राहातात. हतथेि लक्ष्मी वास करते. 

 
मनैाबाईच्या द बळ्या, नािार संसारािी आपिाला कल्पना आहेि. नवऱ्याच्या दारूच्या व्यसनाम ळे 

फार हदवस हतने हालअपेष्टात काढले होते. शकंरपावगतीलास द्धा हविार पडला. 
 

ईश्वर–पारबती ।दोन्िी बसली इचाराला ॥ 
लयदंी झालया नाचाराला ॥ 

 
पावगतीच्या आग्रहान शभंमूहादेवाच्या कृपेने हतिे नािारपि मोडीला आले. हतिी म लं कतीसवती 

िंाली. वाघासारखी शतेमळ्यात राबू लार्ली. हवशषे म्हिजे राजारामदादानी दारू सोडली. त्यािे असे 
िंाले. र्ावात एक हवठ्ठलब वा नावािे महाराज आले. ते हवठ्ठलभक्त होते. भजन-कीतगनािे आहि हहरनाम 
सप्ताहाच्या रुपाने त्यानंी साऱ्या र्ावािे वातावरि बदलले. बऱ्याि लोकानंा त्यानी माळकरी व वारकरी 
बनहवले. राजारामदादानंास द्धा उपरती िंाली. पश्चाताप िंाला. त्यानंीही पंढरीच्या हवठोबािी माळ घातली. 
मनैाबाईिे र्ाऱ्हािे देवाने ऐकले. माळकरी िंाल्यावर राजारामदादा अंतरबाह्य बदलले. वारकरी िंाले, 
देवाधमाला लार्ले, घरात सौख्य नादूं लार्ले. ससंारािी काळजी ते करु लार्ले. शतेमळ्यात 
कामाधंद्याला लार्ले. क िब्याच्या घरिी लक्ष्मी ही काळ्या आईतून हनमाि होते. 
 

दैवाच्या मािसा ।तुझं दैव शेतामंदी ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाच्या ।धनरेषा िातामंदी ॥ 
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राजारामाच्या हातावरली धनरेषा मध्येि त टली होती. क िब्यािं दैव शतेात. शतेात मनापासून 
घाम र्ाळला तरि हातात धनरेषा उमटते. 
 

णखलारी जोडीचा ।औत चालतो शेतायात ॥ 
आली लक्ष्मी धावयत ॥ 

 
कष्ट करिाऱ्यालाि लक्ष्मी प्रसन्न होते. राजाराम आहि म लं शतेात राबत होती. शतेीिी मशार्त 

िारं्ली केली. वळेेवर पाऊस पडला. वापशाने पेरिी िंाली. ख रपि केलं. वळेेवर औषध फवारिी केली. 
खतं हदली. पािी हदलं तरि शते हपकतं. त्यासाठी हवहहरीला म बलक पािी असाव े लार्ते. पाण्याच्या 
नादंत्या हवहहरीति स र्रि हिमण्या खोपा करतात. 
 

णशवच्या शेतामंदी ।णचमण्या बायानंी केली कोप ॥ 
णतथं लक्ष्मी घेती झोप ॥ 

 
अशा पाण्याच्या शतेात पीक भरपूर येतं. काळी आई भरभरून देते. बाजारात धारि िारं्ली आली 

की शतेकऱ्यािे भाग्य उजाडते. 
 

लक्ष्मी णपकली ।शेता णन णशवारात ॥ 
सावळा घरधनी ।मोती भरु दे घागरीत ॥ 

 
र्ोधन हे क िब्यािे खरे धन. या र्ोधनाम ळे शतेकऱ्याच्या घरी लक्ष्मी येते. हखलारी र्ायीला सलर् 

खोंड िंाली. वषग-दोन वष ेसभंाळली तर ती वीस-पंिवीस हजाराला एक याप्रमािे हवकतात. म्हैशीला रेडी 
िंाली. जसी र्ायीला कालवड िंाली तर शतेकऱ्यािी र्हरबी हटते. 
 

लक्ष्मी आई आली ।आली उठत बसत ॥ 
वाडा गवळ्याचा पुसत ॥ 
लक्ष्मी आली ।गोााच्या मागईन ॥ 
गायी नंदीला लागूईन ॥ 

 
र्ायी – र् राचं्या पायात लक्ष्मी असते. असे शतेकरी मानतो. शतेकऱ्यापेक्षाही मेंढपाळाला लक्ष्मीिा 

वरदहस्त अहधक लाभतो. 
 

लक्ष्मी आई आली ।सोप्या माळीला कंठाळली ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाच्या ।मेंढवाड्याला पैसावली ॥ 

 
ज्या घरावर लक्ष्मीिी कृपा होते. त्या घरािे भाग्य उजाडते. िारीबाजंूनी पैसा घरात येऊ लार्तो. 

 
लक्ष्मी आई आली ।सोन्याच्या पावलानं ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाचं ।जोत चढती डवलानं ॥ 



 अनुक्रमणिका 
 

लक्ष्मी आई आली ।आली पाढंऱ्या घोड्यावरी ॥ 
रंग कशपती वाड्यावरी ॥ 

 
लक्ष्मी ही हतन्ही साजंच्या वळेी घरी येते. अशी समजूत आहे त्याम ळे खेड्यात हतन्हीसाजेंच्या वळेी 

घरािे दार लावत नाहीत. अधंार पडायला लार्ला की हदव ेलावतात. 
 

णतन्िी साजंा झाल्या ।अशी साजंाई फुलयली ॥ 
दारी लक्ष्मी बोलयली ॥ 
आली आली लक्ष्मी आली ।अधंार करुयनी ॥ 
अजंान माझा राघू ।उभा कंदील धरुयनी ॥ 

 
संध्याकाळी एखादी स वाहसनी आली तर हतला लक्ष्मी समजून हळदीक ं कू लावतात. लक्ष्मी ही 

घरातील क िाच्या तरी पावलात असते अशीही समजूत आहे. घरात नव्याने आलेल्या बाळराजाच्या 
हठकािीही ती असेल. 
 

लक्ष्मी आई आली ।दाराला देती थाप ॥ 
माझ्या बाळाची पणिली झोप ॥ 

 
ही लक्ष्मी स नेच्या पावलाने घरात येते. म्हिून लग्न िंाल्यावर उंबऱ्यावरील धान्यािं माप आत 

लवडूंन नवरी घरात प्रवशे करते. घरच्या थोरल्या सूनेिे नावही लक्ष्मी ठेवण्यािी ज नी परंपरा आहे. कधी 
ही लक्ष्मी दारातल्या र्ायी – म्हैशीच्या रूपातही असते. हनमगळ मनाच्या, उदार अंतुःकरिाच्या म्हाताऱ्या 
आई – आजीच्या रूपातही ही लक्ष्मी असते. हतच्या माघारी घर उदास बनते. 

 
धनसंपदा ही येते आहि जाते यािे भान लोकसंस्कृतीला असल्याम ळे घरात आलेली लक्ष्मी जाऊ 

नये म्हिून हस्त्रया प्राथगना करतात. मार्गहशषग महहन्यात दर र् रुवारी लक्ष्मीव्रत करतात. 
 

लक्ष्मी आई आली ।तुका आल्याली जाऊ नको ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाचा ।धरला पालव सोडू नको ॥ 

 
आपि हदवाळीला घराघरात लक्ष्मीपूजन करून हीि भावना व्यक्त करीत असतो. 

 
❒ ❒ ❒ 

  



 अनुक्रमणिका 
 

बंधुला झाला लेक 
 

म लािा जन्म ही क ट ंबातील सवाहधक आनंददायक घटना असते. त्याम ळे आईबापाला तर आनंद 
होतोि पि नात्यार्ोत्यात ही बातमी आनंददायक ठरते. 

 
मनैाबाईच्या एका भावाला बरेि हदवस म लर्ा नव्हता. पहहल्यांदा तर मूळबाळि होत नव्हतं. नंतर 

सलर् तीन म ली िंाल्या. वशंाला हदवा आहि म्हातारपिािी काठी असावी. भाव-भावजयीने नवससायास, 
देव देवऋषी व औषधोपिार केले. म लासंाठी बरेि हदवस प्रयत्न िालू होते. 

 
मनैाबाई माहेरी रे्ल्यावर हतलाही हे द ुःख जािव.े हतने आपल्याला भािा व्हावा म्हिून र्ावदेव 

हसध्दनाथाला नवस केला. 
 

मािेरचा देव ।आम्िा बणििीला कशापायी ॥ 
नवस केलाय भाच्यापायी ॥ 

 
भागं्या हसध्दनाथ हतच्या नवसाला पावला. भावाला म लर्ा िंाला. दोन हदवसापूवी हतला साखर 

आली. हतला हकती म्हिून आनंद िंाला. ती भेटेल त्याला सारं्त स टली. हतने र्ावभर साखर वाटली. 
 

साखर शेरिी ।घ्या ग बायानू पेला पेला ॥ 
माझ्या बंधुला लेक झाला ॥ 
साखर शेरिी ।घ्या ग बयानू आणिक ॥ 
माझ्या बंधुला झाला ।झाला णिऱ्याला माणिक ॥ 

 
आता म लर्ा िंाला की पेढे वाटतात. पूवी साखर वाटत असत. राजे महाराजानंा प त्र िंाला की 

हत्तीवरून साखर वाटली जात असे. मनैाबाईने भािा िंाला म्हिनू साखर वाटली. 
 
बघता बघता आठ – दहा हदवस रे्ले. भावाच्या म लाि ंबारसं आलं. हतला न्यायला घोडं आलं. 

बारशाच्या हनहमत्ताने माहेरी जायला हमळिार. 
 
माहेरच्या मािसाचं्या र्ाठीभेटी होिार हे एक आहि बारशाला म लािं नाव ठेवण्यािा मान 

आत्यािा. हतने रामिंद्र घ्या. कृष्ट्िदेव घ्या असं म्हिनू बाळाच्या कानात क रग ऽऽ केल्याहशवाय नाविं ठेवलं 
जात नाही. त्याम ळे सातानवसाने िंालेल्या भािाच्या बारशाला जायिं म्हटल्यावर हतला हकती आनंद 
िंाला होता. 
 

काळी या चंद्रकळा ।नेसती छाई छाई ॥ 
बंधुला झाला लेक ।बारशाला जाती बाई ॥ 

 
बारशाला ती मारे्ही रे्ली होती. दोन वषापूवी हतच्या द सऱ्या एका भावाला हतसरा म लर्ा िंाला. 

त्यावळेी मात्र हतला जमलं नव्हतं. ती बारशाला रे्ली नव्हती. 
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बंधुला झाला लेक ।आली साखर माझ्या गावा । 
दीर दाजीबा तुम्िी जावा ।रामचंद्र नाव णठवा ॥ 

 
असं सारं्ून हतने हदराला पाठवनू हदलं होतं. पि आतािी र्ोष्ट वरे्ळी होती. नवसानं हतच्या लहान 

भावाला लेक िंाला होता. बारशाला रे्लंि पाहहजे होतं. आता बारशाला जायिं म्हटल्यावर बाळाला 
अंर्डटोपडं आहि काहीतरी सोन्यािादंीिा दाहर्ना घेतला पाहहजे. 
 

बंधुला झाला लेक ।आम्िा बणििीला आलं घोडं । 
तुझ्या कबदल्या माझं तोडं ॥ 

 
असे दाहर्ने घातल्यावर बाळ कसं हदसेल यािी कल्पनाही हतने मनात केली. 

 
बंधुला झाला लेक ।तुझं पंजानं माझं तोडं ॥ 
माझ्या बाधंवाचं बाळ ।णदसे मोत्यावानी ग्वाड ॥ 

 
बारशासाठी बाळाला पायात घालायिं िादंीिं तोडं मनैाबाईने सोनाराकडं बसून घडवून घेतलं. 

उंि खनाळािं अंर्डटोपडं घेतलं आहि ती बारशाला रे्ली. 
 
बारशािा थाट मोठा माडंला होता. रेहडओ लावला होता. घरावर लायझटर् केलं होतं. पाळिा 

फ लानं सजहवला होता. घ र्ऱ्या घातल्या होत्याि. पि र्ल्लीला जेवि केलं होतं. संध्याकाळी र्ावातल्या 
स वाहसनी आल्या. र्व्हािा िौक माडूंन बाळंतीिीला बंसवलं. हतिी खिानारळानी ओटी भरली. 
शृरं्ारलेल्या पाळण्यात बाळाला स वाहसनींनी ‘र्ोझवद घ्या र्ोपाळ घ्या’ असं खालीवर घेऊन हनजहवले. मर् 
मनैाबाईने नावरस नाव तातोबासह पाि नाव ंघेऊन बाळाच्या कानात क रग ऽऽ केलं. सख्यानी हतच्या पाठीत 
ब क्क्या मारल्या. हतिं तोंड र्ोड केलं. घ र्ऱ्या वाटल्या. मर् पाळिा म्हटला. 
 

पणिल्या मासी पैला मासुळा । 
गभश नारीचा रंग णपवळा । 
कपड घडणवती िरी सावळा ॥जू बाळा रे जू । 
दुसऱ्या मासी पदर बंद । 
णिरव्या चोळीवर काढीला चादं । 
मायबापाला झाला आनंद ॥जू बाळा रे जू ॥ 

 
द्रोपदीबाईने रामािा, कृष्ट्िािा, हशवाजीिा पाळिा र्ाईला. घ र्ऱ्या वाटल्या. जेविािा कायगिम 

िंाल्यावर बारसे सपंलं. प ढे हा भािा हदसामासा मोठा िंाला. प ढच्या हदवाळसिाला तो रारं्ायला, 
बोलायला लार्ला. 
 

वळिाचं पािी ।वळिी साचलं ॥ 
बंधवाचं बाळ ।आत्या म्ििून िसलं ॥ 
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त्याच्या प ढच्या वषी 
 

वळिाचं पािी ।वळनानी जातं । 
माझ्या बंधवाचं बाळ ।आत्या म्ििून मागं येतं ॥ 

 
असं न कतंि िालायला, बोलायला लार्लेलं. बाळ आत्यालाही आवडतं. 
 

बंधुजी परास ।भाच्या बाळाचं मला याड ॥ 
आंब्यापरास पेरु ग्वाड ॥ 
बंधुजी परास ।भाच्या बाळाची आगत ॥ 
मुदला पणरस ।मला व्याजाची लज्जत ॥ 

 
प ढे हाि भािा मोठा होतो. भाऊ संसारात र् तंत जातो. बहहिीला आिायला जायला त्याला सवड 

होत नाही. मर् तो पोराला पाठवनू देतो. आत्याला न्यायला भािा म राळी येतो. बदललेल्या पहरच्स्थतीत 
भािा म राळी आला, दैव मािें मोठं असे म्हिायिी हतला पाळी येते. 
 

बंधुजी असताना ।भाचा मुराळी कशापायी ॥ 
बंधुचं बाळ बोलं ।आत्या तुमचं दैव लयी ॥ 

 
दैव मोठंि म्हिायिं. याि नेिंत्या भाच्या म राळ्यािा कंता शजेारी पाट माडूंन पाह ििार करावा 

लार्तो. कधी तो माहेरच्या वाटेवर रुसून र्ाडी सोडून बसतो. त्याला समजावाव ेलार्ते. प ढे तोि कधी 
कधी जावईबापू बनतो. कधी सूनेिा भाऊ म्हिनू आत्याच्या घरिी वाट िालती ठेवतो. 
 

❒ ❒ ❒ 
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बंधू इवाई करू गेले 
मनैाबाईिा बाळकृष्ट्ि बघता बघता मोठा िंाला. वहडलाचं्या दारुच्या व्यसनाने हबघडलेल्या 

आर्मथक पहरच्स्थतीम ळे त्याला शाळा सोडावी लार्ली. खेड्यातल्या असंख्य म लाचं्या वायाला येिारे 
द भाग्य त्याच्याही वायाला आले. शाळा सोडल्यावर त्याने र् रे राखली. शतेीवाडीिी कामे करण्यात दोन 
तीन वष ेघालहवली. म्हटले तर खेळण्यात म्हटले तर हशकण्यात, कोळपिी आहि पेरिी अंर्पती करायला 
लार्ल्यावर तो पट्टीिा शतेकरी िंाला. अंर्ात तारुण्यािी रर् भरत होती. मारूती मंहदरासमोरच्या र्ोठ्या 
आहि नाल तो सहजतेने उिलू लार्ला. धान्यािी पोती पाठीवर घेऊन थापीला लाव ूलार्ला. क िाला 
तरी ध ंडाळत असल्यासारखी त्यािी नजर हभरहभरायला लार्ली. र्ावातल्या र्ल्लीबोळातल्या त्याच्या 
िकरा वाढल्या. आईबापावरही तो र् रर् रायला लार्ला. 

 
मनैाबाईला वाटलं आता पोरािं लर्ीन करायला हव.ं र्ळ्यात लोडना बाधंला की आपोआप सरळ 

येईल. खेड्यातली र्रीब मािसं आशवेर जर्त असतात. त्यािंी जीवनेच्िा मोठी हिवट असते. ज न्या 
काळात हस्त्रयानंा क ट ंबात व समाजात कोितेि स्थान नव्हते. क ठेिं मान सन्मान हमळत नव्हता. मनैाबाईने 
तर फारि हाल अपेष्टात हदवस काढले होते. अशावळेी आपल्या लाविीिा आंबा (म लर्ा) मोठा होईल. 
त्याच्या लग्नात कळसात न्हायला हमळेल, बंधूच्या आहेरािं नव ल रं्डं नेसून माडंवात वरमाई म्हिून 
हमरवता येईल. आयाबाया आपल्याला मान देतील. अशा आशवेर बायका जर्त होत्या. मनैाबाईला नाही 
म्हटले तर अशी आशा होतीि. 

 
बाळकृष्ट्िाच्या लग्नािी ििा अर्ोदर र्ावात स रु होती. ‘लाडू कवा देताय पोराच्या लग्नािे? अशी 

हविारिा होऊ लार्ली होती. एके हदवशी मनैाबाईने हवषय काढला. 
 

‘ऐकलं का?’ 
‘काय?राजारामदादा 
‘मी म्हिते औदा पोरािं लर्ीन करुन टाकू.’ 
‘हं’ 
‘त म्ही जरा लक्ष घाला.’ 
‘लग्न करायिं काय तोंडािं काम हाय का?’ 
‘मर् काय तसंि हठवता काय?’ 
‘तसं हठवनू कसं िालंल.’ 
‘पोरािं तर लर्ीन करायला हव.ं’ 
‘त्याला बी पािपन्नास हजार सहज लार्त्याल. अन् पोरी तर सारं्ून आल्या पाहहजेत.’ 
‘आपि काय जहार्ीरदार न्हायं लार्नू रे्लो, पोरींच्या बापािंी रीघ लार्ायला.’ 
‘मर् काय आपूनि जायिं काय? माझ्या पोराला पोरर्ी देता का म्हिून.’ 
‘तेला काय व्हतंय. आता तसाि काळ आलाय.’ 

 
पोराच्या लग्नाच्या हवषयाला असे तोंड फ टले. पहैीपाह ण्याचं्या कानावर घातले. एक दोन पोरी 

हठकाळल्या. त्यातली एक पसंत पडली न्हाय. एकीिे पाह िे लार्त नव्हते. 
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ज न्या काळात जवळच्या नात्यात लग्न करण्यािी पद्धत फार होती. एक तर पैहीपाह िे बघायला 
लार्त नव्हते. हाड बाटत नव्हते. वशंश ध्दी राहात होती. मािसे पूवगपहरहित असल्याम ळे धोका कमी होता. 
आर्मथक पहरच्स्थती जवळजवळ सारखीि असल्याम ळे देण्याघेण्यात ओढाताि होत नव्हती. एकमेकानंा 
सावरुन घेतले जात होते. त्याम ळे लोक नात्यात लग्न करिे अहधक पसंत करीत असत. त्यात म लाच्या 
आईिा ओढा नेहमी आपल्या माहेरकडे असतो. त्यालाही पहरच्स्थतीि कारि असते. काळाबरोबरि 
बहीिभावािं नातं द रावत जातं. लग्नानंतर वषातून दोनदा येिारा भाऊ आता दोन तीन वषातून एकदा 
येतो. भावाला िंाल्या लेकी भाऊ-बहहिीला हवसरला अशी च्स्थती होते. म्हिनू हे नातं नव्या रुपात जोडून 
घ्याव ंअसं बहहिीला वाटतं. मर् बहीिीच्या म लाला भावािी म लर्ी केली जाते. मामाच्या म लीवर भािा 
बायको म्हिून पहहल्यादंा हक्क सारं्तो. कधीकधी म लाला बहहिीिी म लर्ी केली जाते. भाऊ बहीि व्याही 
हवहीि होण्यािा हविार करतात. 

 
आंब्याच्या झाडा खाली ।अशी बसली पाखरं । 
इनइवाई एका मातची लेकरं । 

 
यािी बीज पूवीच्या लग्नाति रुजवली जात. भावािं लग्न लार्लं. वरात र्ावातून हमरवनू आली 

की बहीि दार धरते. 
 

घुम घुम रे माडंवळा ।घुमत रमत ॥ 
नवरा आला उंबऱ्यापाशी । 
दार धरलं बिीिीनं । 
णदन बिीिीचा मान ॥ 
नवरी कजकून नेईन ॥ 

 
असं र्ािं म्हिते. त्यावळेिा संवाद पाहा. 
‘अक्का, अक्का, दार का धरलं.’ 
‘माझ्या म लाला म लर्ी दे.’ 
नवरदेव नव्या नवरीला हविारतो. 
‘अर्, अर्, अक्का म लर्ी मार्ते.’ 
‘ह ंद्या आम्हाला, द्यायला येईल त म्हाला.’ 

 
लग्न िंाल्यावर म लर्ी जन्मायच्या अर्ोदरि बहीि भाऊ व भावजयीकडून असं विन घेते. 
 
मनैाबाईला यािी आठवि िंाली. भावािी एक म लर्ी मोठी िंाली होती. लग्नाला आली होती. 

माहेरी रे्ल्यावर बाळकृष्ट्ि हतच्याबरोबर भात कली खेळायिा. मोठी मािस ंर्मतीनं हा त िंा नवरा, ही त िंी 
बायको, म्हिून हिडवायिी. बाळकृष्ट्ि मामाच्या घरी पािी आिायिा. 
 

मामाच्या घरी ।भाचा राघू आणि पािी ॥ 
लेक मामाची केली रािी ॥ 
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बाळकृष्ट्िासाठी भावाच्या म लीला मार्िी घालायला काय हरकत आहे? असे मनैाबाईला वाटते. 
 
भावाला ओवाळायिं हनहमत्त करुन ती हदवाळीला माहेरी रे्ली. भावाला आनंद िंाला. हदवाळी 

िंाली. िोळी बारं्डी केली. मनैाबाईनं भािीला मार्िी घातली. भाऊ समथग. म लर्ी देईल की नाही यािी 
खात्री नव्हती. द सऱ्या एका भावानं आम्ही हविार करुन सारं्तो. असे आश्वासन हदले. पधंरा हदवसानंी 
होकार आला. म लर्ी आहि म लािं घरदार पाहाण्यािा प्र्नि नव्हता. सवांना सवग र्ोष्टी पहरहित होत्या. 
तेव्हा आता बैठकि बसवायिी. 

 
भावजयीिा तोरा नको म्हिनू या लग्नाला मनैाबाईच्या दीर भावजयींनी हवरोध केला पि 

 
बंधू ईवाई करु गेले ।नको म्िित्यात माझं दीर ॥ 
बंधू वरझलं माझं घर । 

 
या हविाराने मनैाबाईनी दीरािा हवरोध सहन करीत कमी केला. ती ठाम राहहली. ज्यािं याड 

त्याला ग्वाड. आपि कशाला वाईट व्हा, असा हदरानीही स ज्ञपिे हविार केला. बठैकीिा हदवस ठरला. 
बैठक म लीकडे होती. हदरालाही हतने बरोबर घेतले. 
 

बंधू इवाई करु गेले ।दीर दाणजबा संग चला ॥ 
सोयऱ्या बंधूजी भीड मला ॥ 

 
भाव-भावकीतली बरीि मािसं हनघाली. मनैाबाईला वाटलं एवढी मािसं कशाला? 

 
बंधू इवाई करु गेले ।याला कशाला चारचौघं ॥ 
माता सागंील ऐकू दोघं । 

 
पि नको क िाला म्हिायि ंम्हिून ती सवांना घेऊन लग्नाच्या बैठकीला माहेरी आली. खरे तर 

लग्न ठरहवण्यात प रुषािंा प ढाकार असतो. पि अशा लग्नात बहीिीला फार महत्त्व असते. हनिगय 
हतच्याकडूनि होतो. 
 

पाह िे च्स्थरावल्यावर िहापािी िंाले. 
 

निंदा, भावजया ।बोलत्यात कोनात ॥ 
इनीइनी िुयाचं मनात । 

 
मनैाबाईला वाटलं. 

 
बंधू इवाई करु गेले ।माझ्या परास गंभीर ॥ 
िाताला आला माझ्या ।उंच झाडाचा िंजीर ॥ 
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बैठक स रु िंाली. मनैाबाईने साहंर्तले हवहीिबाई त म्हाला मार्त नाही काही. मािं ंमार्िं थोडं 
थोडं. नवऱ्या म लाला कंठी, कडं. कंठी कड्यािी िंाली क शी, नवऱ्या म लीला टीका ठ शी, हटका ठ शीि ं
लेि फार, नवरीला िदं्रहार, िंद्रहारािा मोती खोटा, नवऱ्याला बसायला हत्ती मोठा. असं मार्िं केलं. 
 

बंधू इवाई करु गेले ।इन बोलते नागर ॥ 
मागे पैशाची घागर ॥ 

 
असं िंाल्यावर लग्न कसं ठरायिं. त्यात भावानं एक शाळा केली होती. त्याने बायकोला प ढं करुन 

र् डग्यानं रारं्ायला साहंर्तलं होतं. आपि र्प्प होता. भाऊ आपला असला तरी भावजय वािीन परक्यािी. 
ती कशालाि कबूल होईना. म लर्ी अन् नारळ देऊ म्हिाली. 
 

बंधू इवाई करु गेले ।भावजय वािीन तीनताड ॥ 
माझ्या बंधवाला ।मी बोलणवते सोप्याआड ॥ 

 
सोप्याआड घेऊन मनैाबाईने भावाला समजावनू साहंर्तले. एवढं द्या आम्ही लग्न करतो. नाहीतर 

दोन तोळं सोनं घालून लग्न करून द्या. भाऊ र्प्प. तो बायकोिा सल्ला घेई. भावजय काहीि मान्य 
करायला तयार होईना तेव्हा भाऊ म्हिाला. 
 

बंधू इवाई करु गेले ।भावजय वािीनं बोलना ॥ 
बंधूजी बोलत्यात ।बिीिी इलाज चालना ॥ 

 
भाऊ बायकोच्या ऐकण्यात. लग्न कसं ठरिार? लग्न ठरवायिं तर मनात होतं. पि 

देण्याघेण्यािा घोळ हदवसभर हमटत नव्हता. शवेटी मातेवर हनिगय सोपवायिा ठरला. म्हातारी ज नी. 
मोठ्या हातानं ससंार केलेली. मािसात वावरलेली. हतला ऐकायला कमी येत होतं. क िीतरी हतला 
समजावनू साहंर्तलं. हतनं हनिगय हदला. ‘पोरीच्या अंर्ावर तोळाभर सोनं घालून कन्यादान करुन द्याव.ं’ 
सवांना पटलं. दोन्ही अंर्ानी भावानी लग्न करायिं ठरलं. 
 

बंधू इवाई करु गेले ।णदराभावाचं मोडूयानी ॥ 
आली मािेर जोडूयानी ॥ 

 
लेकीसाठी बंधू वाड्याला येईल म्हिून मनैाबाईने बधं  इवाई केला. भाऊ बहीि व्याही-हवहीि 

िंाली. नव ंडोरलं केलं तरी ज ना साज उपयोर्ी आला. 
 

❒ ❒ ❒ 
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अहेव मेली नार 
 

वृद्धापकाळ आहि मरि ह्या मानवी जीवनातील नैसर्मर्क र्ोष्टी. उर्वलेला सूयग मावळिार. 
वसंतातील िंाडावरिी नवी पालवी ग्रीष्ट्मातं हपकून र्ळून पडिार. उदय-अस्त, जन्म-मरि ह्या अटळ 
र्ोष्टी. मरिािे र्ूढ मािसाला उकललेले नाही. त्यावर अनेक तत्त्ववते्त्यानंी, संतमहंतानंी व साहहच्त्यक 
कलावतंानंी झितन केले आहे. हनसर्गहनयमाने येिारे मरि भोळ्याभाबड्या मराठी हस्त्रयानंी कसे स्वीकारले 
आहे हे लोकर्ीतातून पाहण्यासारखे आहे. 

 
संसाराच्या रामरर्ाड्यातून हदवस कसे रे्ले समजलेि नाही. मनैाबाईिे आय ष्ट्य उतरिीला 

लार्ले. लेकीबाळी नादंायला रे्ल्या. आपआपल्या ससंारात रमल्या. म लं करतीसवरती िंाली. त्यािंीही 
लग्नयाव िंाली. सूना आल्या. नातवडंं िंाली. आजी आजी म्हिनू मनैाबाईच्या अंर्ाखादं्यावर खेळू 
लार्ली. संसारवले माडंवाला रे्ली. राजारामदादाही थकले. त्यािें वय िंाले. कामधंदा होईना. ते 
वारकरी िंाल्याने भजन-कीतगनात रमू लार्ले. घरिा कारभार लेका-सूनाचं्या हाती रे्ला. आहि म्हातारा-
म्हातारी स्वतुःच्या घरात हळूहळू हनकामी ठरत रे्ली. साध्यासाध्या र्ोष्टीसाठी दहा-बारा रुपये लेकाकडं 
मार्ाव ेलार्त. मनैाबाई भरल्या हातानं संसार केलेली बाई हतला हे अवघड वाटे. 
 

भरताराचं राज ।जसा काचेचा बंगला ॥ 
लेकाच्या राज्यामंधी ।वारा अधूंक लागला ॥ 
भरताराचं राज ।लुटीलं सवण्यावाटं । 
याचंी णफयाद नािी कुटं ॥ 
भरताराचं राज ।ओटीतला मेवा ॥ 
पोटीच्या बाळा तुला ।णिशेब णकती द्यावा ॥ 
भरताराचं राज ।वटीच्या खारखा ॥ 
पोटीच्या बाळाचा ।कायदा णशपाया सारखा ॥ 

 
भरताराच्या राज्यात घरातला कारभारं हस्त्रयाचं्या हाती असतो. त्यानंा देण्याघेण्यािं, 

करण्यासवरण्यािे, पैसे खिगण्यािे हकमान स्वातंत्र्य असते. पि लेकाच्या राज्यात सारा कारभार स नाचं्या 
हाती जातो. भरतार आहि लेक याचं्या काळात स्त्री परतंत्रि पि दोघाचं्या काळातला फरक या ओव्यातून 
आला आहे. 
 

तरवाडाची फुलं ।सोन्यापरास चातूर ॥ 
भरताराची सर ।नािी करत पुतर ॥ 

 
वय िंालं. शरीर थकलं. नव्याने आता काही करण्यािी उमेद राहहली नाही. डोळ्यालंा कमी 

हदसायला लार्ले. मन पाप द्र्यासारखं हलकं िंालेलं. आता आपले फार हदवस राहहले नाहीत. यािी 
जािीव मनैाबाईला िंाली. 

 
हपकलं पान, एकहदवसी र्ळून पडिारं । 
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आकाशी वावडी ।वारं तवर णतचा भर ॥ 
पडली धरिीवर ।झाला काबंीचा चक्काचूर ॥ 

 
शरीरात ितैन्य आहे, तोवर त्यािा हदमाख. हे िैतन्य म्हिजे वार रे्लं की सारं संपलं. 
 
हस्त्रयािंी जीवनेच्िा हिवट. संसारातून मन हनघत नाही. पि शरीर थकलेलं. आता मनैाबाईिी 

एकि इच्िा होती. हातपाय िालत्यात तोवर अहेवपिे मरि याव.ं भरल्या क ं कवानं जाव.ं 
 

पािी यायच्या आधी ।बाई वळाि बाधंावं । 
भरताराच्या आधी ।बये मराि मागावं ॥ 

 
शतेीतील उपमा आहे ही. पािी फ टून वाटोळं होण्याआधी वळानं बाधंाव.ं तसं वैधव्यािं भयाि 

जीवन वायाला येण्याअर्ोदरि सौभाग्यानं मरि याव,ं अशी भारतीय हस्त्रयािंी इच्िा असते. कपाळी 
सौभाग्य लेि,ं र्ळ्यात मंर्ळसूत्र, हातात ि डा आहि पायात जोडवी असताना हहरव्या पाताळात जाव.ं अस ं
मरि भाग्याच्या नारीला येतं. ती स्वर्ािी स वासीन होते. हतथल्या बारे्त फ ले तोडते. मनैाबाई सारं्ते, 
अहेव मरिािी िाल आमच्या घराण्यात आहे. 
 

अिेव मरिाची ।आिे माझ्या मािेराची चाल। 
बया माझ्या गवळनीनं ।इदं्रसभेला णदलं पाल ॥ 

 
मनैाबाई अशीि अहेवपिी आईला भेटायला जािार. अहेवपिे मरि याव ंअसं भारतीय हस्त्रयानंा का 

वाटत होतं. खरं तर नवऱ्यापेक्षा हतिं वय िारसहा वषांनी लहान. लग्नािेवळेी घेतलेली दक्षता. पि 
नवऱ्याआधी आपि जाव ं असं हस्त्रयानंा का वाटत होतं? याला कारि भारतीय समाजातील हवधवािंी 
दयनीय अवस्था. पतीहशवाय हस्त्रला मािसू म्हिून स्वतंत्र अच्स्तत्वि नाही. पती म्हिजे हतिे जीवन सवगस्व. 
तो रे्ला की हतच्या जीवनािा उन्हाळा िंालाि. पती रे्ला की हतच्या द ुःखाला पारावारि नाही. हतला 
जबरदस्तीने सती जायला लावत. उच्चविीयात केशवपन करून हवदू्रप करीत. तरूिपिी वैधव्य आले तर 
भावहनक कोंडमारा करीत. उभे आय ष्ट्य जाळाव े लारे्. ि कून पाय घसरला तर भ्रिूहत्या, नाहीतर 
आत्महत्या. हवधवा म्हिजे पांढऱ्या कपाळािी. हतिं तोंड पाहिेस द्धा अश भ. कोित्याही समारंभात हतला 
स्थान नाही. हदराच्या झकवा भावाचं्या घरात हतला पोतेऱ्यासारखे जीवन वायाला येई. हदवाहभतीसारखं 
अंधाऱ्या माजघरात उभे आय ष्ट्य हतने मौलकरिीसारखे राबाव.े असं दारूि जीवन म्हिजे तीळ तीळ 
मरििं. त्यापेक्षा मरि बरे. भारतीय समाजातील अशा वास्तवाम ळे हस्त्रयानंा अहेवपिी मरि याव े असे 
वाटत होते. 
 

मरि कसं याव.ं 
 

अिेव मेली नार ।चोळी लुगडं दाडंीवरी ॥ 
णशर कंताच्या माडंीवरी ॥ 
माझ्या णनधनाच्या येंळं ।माझ्या मुखाला आला राम ॥ 
न्यायाला मला ।आलं यमाचं इमान ॥ 
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अिेव मरिाची ।मला लई आवड ॥ 
म्िोरं पतीपुत्र ।मागे कंुकवाची कावड ॥ 

 
असं मरि याव ंअशी मनैाबाईिी इच्िा. ‘आप ले मरि पाहहले म्या डोळा’ या पद्धतीने मनैाबाईने 

पाहहलेलं आहि र्ीतातून र्ाहयलेलं मरि पाहा. 
 

अिेव मेली नार ।कुडी णदसते भेसूर ॥ 
चुड्या णतच्या राजसाला ।कुठं लागला उशीर ॥ 

 
ज्या शरीराला पंिपक्वाने खायला घातली, वस्त्र अलंकारानंी सजहवले असे शरीर प्राि रे्ल्यावर पे्रत 

होते. भेसूर हदसायला लार्ले. रडारड स रु िंाली. मािसे र्ोळा िंाली. नातेवाईक येिार होते म्हिनू 
राजारामदादा बलेािी पानं आिायला रे्ले. त्याम ळे थोडा उशीर िंाला. येताना त्यांनी हहरवी साडी 
आिली. 
 

अिेव मेली नार ।त्याचा बोभाटा कुिी केला ॥ 
िाती पातळाची घडी ।कंथ चावडीवरून गेला ॥ 

 
शभंर र्ोतात ि डाि शवेट लाविार. शवेटिं हहरव ं पातळ त्यानंी आिलं. आहि आपि रे्ल्याि ं

र्ावभर बोभाटा िंाला. जोडा फ टला. आय ष्ट्यभर स ख-द ुःखात हजनं जन्मािी साथ केली ती जोडीदारीि 
अर्ोदर रे्ल्यानं राजारामदादाच्या द ुःखाला पारावार राहहला नाही. 
 

अिेव मरि ।कंत रडे खळखळा ॥ 
लग्नाचा जोडा ।नािी णमळत येळोयेळा ॥ 

 
खरंि होतं. लग्नािा जोडा फ टला.जर्ण्यातला राम सपंला. एकाएका आठविीने हृदयािा बाधं 

फ टला. ह ंदके दाटून आले. डोळ्याच्या आभाळधारा लार्ल्या. 
 
मनैाबाईला झभतीला टेकून बसहवले. शजेारी-पाजारी आले. भाऊपण्यानं जोडलेल्या आयाबाया 

आल्या. र्हहवर घालून रडिं िालूि होतं. प रुषमािस ंद िीत होऊन बसली होती. काही प ढिी तयारी 
करीत होती. बधं जी आलं. भावजय वािीन आली. ि लते मालते आले. व्याहीहवहीन आली. कवळ्या 
अंतुःकरिािी लेक आली. हतनं ऊर बडवनू र्हहवर घातला. आता सारा र्ोतावळा जमा िंाला. मािस ं
तयारीला लार्ली. ताटी बाधंली. पािी घातंलं. नव ंल र्डं नेसवलं. क ं कू लावलं. ताटीवर घातले. र् लाल 
टाकला. रडारड वाढली. खादंकरी तयार िंाले. ताटी हनघाली. 
 

अिेव मरिाची ।वाटे नारीला मऊज ॥ 
पुढे चाले कंत ।मागे गोताची फौज ॥ 
अिेव मरि ।भाग्याचे नारी तुला ॥ 
झेंडूची फुलं ।कंत उधळीत गेला ॥ 
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ताटी हनघाली. म्होरं शजेिा हदवाि मार्ं र्ोतािं हरवान । 
 
हदरा-भावानंी हदलेला खादंा. ताटी बाजारापेठेतून रे्ली. र्दी र् लालािी िंाली. 

 
अिेव मेली नार ।िळदीकंुकवाचा झाला सडा । 
अिेव नारीचा गेला गाडा ॥ 

 
मनैाबाईिा लोकसंग्रह मोठा. बरीि मािसं जमलेली. कंतानं ओल्या पडद्यानं झशकाळी धरलेली. 

मारे् बंधूजी िाललेले. 
 

अिेव मेली नार ।िाय पानाड्या माझा मला । 
बंधूजी मौजेनं संग चला ॥ 

 
हवसावा घेऊन ताटी स्मशानात रे्ली. लाकडं तयार होती. सराि रिलं. 

 
अिेव मेली नार ।णतचं णपवळं सराि । 
भरताराच्या आधी ।डाव णजतला नारीनं ॥ 

 
कंतानं पािी पाजलं. आपल्या हातानं अग्नी हदला. 

 
अिेव मेली नार ।सराि जळतं वड्याला ॥ 
सव्या गोतामंदी ।अवघड वाटतं चुड्याला ॥ 

 
अंतुःकरिािी मािसं तीन. कंत, माऊली आहि लेक. सवाहधक द ुःख त्यानािं िंाले होते. 

 
अिेव मेली नार ।सराि जळत सावलीला ॥ 
सव्या गोतामंदी ।अवघड वाटतं माऊलीला ॥ 

 
पि मनैाबाईिी आई तर अर्ोदरि रे्ली होती. ही उिीव लेकीने भरून काढली. अच्ग्नज्वाला 

भडकू लार्ल्या. आकाशात धूर स्वर्ाला रे्ला. 
 

नदीच्या काटाला ।जळे सराि सोन्यावािी ॥ 
भरतार बाई णतचा ।आसू टाकतो मोरावािी ॥ 

 
मस्तक फ टलं. मािसं माघारी हनघाली. आयाबाया बोलायला लार्ल्या. बरं िंालं. भरल्या 

कपाळानं सोमवारी रे्ली. सोनं िंालं. 
 

अिेव मेली नार ।आमुच्या वारगीची । 
झाली बाई माझी ।सवाणसन स्वरगीची । 
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यासाठी केला होता अट्टाहास शवेटिा हदस र्ोड व्हावा. मनैाबाईच्या अन भवािंी, संसारािी, 

जीवनािी ही लोकर्ीतातून उलर्डलेली कथा. हतच्यात हतच्या भावभावना, स ख-द ुःख, व्यथावदेना 
सहजतेने, वास्तव पि हततक्याि भावरम्य पद्धतीने प्रर्ट िंालेल्या आहेत. हतच्या हृदयािे हे र्ीतात्मक 
बोल जात्यावर र्ाहयलेले. ही जशी मनैाबाईिी लोकर्ीतात्मक कथा तशीि हतच्यासारख्या असंख्य जिींिी 
एक प्राहतहनहधक जीवनकथा. 

 
जर्िं जसं सारखं तसं मरिही. म्हिून इतर बायकानंी इच्िा प्रर्ट केली. 
 

अिेव मेली नार ।णतच्या करंडी कंुकू ल्यावं ॥ 
णतच्यासारखं मला यावं ॥ 

 
❒ ❒ ❒ 
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कामामंदी काम 
 

मराठमोळ्या स्त्रीजीवनािी लोकर्ीतातून उलर्डलेली ही प्राहतहनहधक जीवनर्ाथा. जात्याच्या 
साक्षीने र्ायलेली त्या दळिाहवषयी या लेखात थोडेसे. 

 
ग्रामीि भार्ातील हस्त्रयािें जीवन अत्यंत कष्टािे. घरातील आहि रानातील पडेल ती कामे हतलाि 

करावी लार्तात. स्वयपंाक तर हतच्या पािवीला पूजलेला. पूवी हपठाच्या हर्रण्या नव्हत्या. स्वयपंाकाच्या 
अर्ोदर हस्त्रयानंा जात्यावर दळाव ेलारे्. मराठी मािसाच्या खाण्यात धान्याच्या हपठापासून तयार केलेली 
भाकरी-पोळी म ख्य असल्याने हस्त्रयानंा दळाव ेलार्त होते. दळि हे हनत्यािे आहि कष्टािे काम होते. भल्या 
पहाटेच्या वळेी हस्त्रया दळि घालीत. पहहला कोंबडा आरवला की हस्त्रयानंा उठाव ेलारे्. सास रवाहशिीला 
पहाटेच्या साखरिंोपेिे स ख हमळति नाही. उलट दळिासारख्या कष्टाच्या कंटाळवाण्या कामाला ज ंपून 
घ्याव ेलार्ते. एक सास रवाशीि म्हिते, 
 

सासुरवाणसनीला ।कोंबडा वैयरी ॥ 
पिाटेच्या पाऱ्यामंदी ।बागं देती दुिेरी ॥ 

 
पहाटेच्या रामपाऱ्यात थोड्या थोड्या अतंराने कोंबडा आरवतो. त्यातही द हेरी बारं् देतो. 

‘कोंबड्याने हदली बारं् र्ोक ळाला आली जार्’ असा नार्र मािसाला रम्य वाटिारा कोंबडा ग्रामीि 
हस्त्रयानंा वैरीि वाटत होता. 

 
पहाटेिी रम्य वळे. श िािी िादंिी उर्वलेली. कधी हफकट िांदिे, तर कधी र्डद अंधार. 

पहाटवारा स टलेला. प्रसन्न वातावरि. म लंबाळं, वहडलधारी मािसं साखरिंोपेत. घरधनी र्ोठ्यातलं 
शिेघाि काढून हदस उर्वायला, शतेामळ्यात जाण्याच्या तयारीत. अशावळेी हस्त्रयानंा जात्यावर दळायला 
बसाव े लारे्. पूवीिी मोठी एकत्र क ट ंबे, घरात मािस ं जास्त, थोरली जाती, दळिही भरपूर लारे्. 
जाऊबाई साथीला. 

 
दळिाबद्दल आज द रुन डोंर्र साजरे अशा रम्य कल्पना आहेत. पि प्रत्यक्ष दळलेल्या हस्त्रयानंा 

हविारले तर – 
 

कामामंदी काम ।दळाि अवघड ॥ 
गीताच्या तालामंदी ।सईनं वडला दगड ॥ 

 
सवग कामात दळि अवघड. कष्टािे आहि कंटाळवािे. हनत्य कराव े लार्िारे. त्याला पयाय 

नव्हता. ससंारासाठी केलेली ती तपश्चयाि होती. पूवीच्या हस्त्रया ते आव्हान म्हिून स्वीकारत. आपि काही 
मेल्या आईिे दूध प्यालेलो नाही. अंर्ात धमक आहे. क ळवतंाच्या लेकीला कामािा सराव आहे. म्हिून त्या 
दळि दळीत. दळिािे काम हकती कष्टािे. 
 

दळि दळताना ।मला घामाने केलं येडं ॥ 
माऊली बाईनं ।मला घुटीत णदलं येलदोडं ॥ 
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दळि दळताना ।डाव्या दंडात माझ्या कळ ॥ 
मावल्या बाईनं ।णदलं घुटीत जायफळ ॥ 
दळि दळताना ।माझी िालना माडंी ॥ 
बयाचं दूध णपली ।अगं पोलादाची काडंी ॥ 
जात्या तू ईश्वरा ।नको मला तू जड जाऊ ॥ 
गवळि बाईच्या दुधाचा ।मला येऊ दे अनूभव ॥ 

 
या ओवीतील पहहल्या िरिात दळि दळताना घाम आला. िोळी हभजून पदर ओला िंाला. जातं 

ओढून दंडात व बोटात कळ आली. बसून माडंीला कड आला. असे हजवाआर् ज कष्ट िंाले. पि अशा 
कामातही आपि माघार घेिार नाही. आपि आईिे दूध प्यालो आहे. घ टीत वलेदोडे, जायफळ खाल्ल े
आहे. त्याम ळे आपले शरीर पोलादाच्या काडंीसारखे आहे. असा ती आपल्या शरीर सामथ्यािा अहभमान 
बाळर्ते. पूवी दळिावरुन हस्त्रयाचं्या सामथ्यांिी व कष्टािी पारख केली जात असे. दळि कष्टािे काम 
हस्त्रयानंा सामथ्यग पिाला लावनू कराव ेलारे्. 

 
असे कष्टािं काम सारं्िाऱ्या सास बाईिा पोरसवदा सास रवाहशिीने र्ाण्यातून उद्धार केला आहे. 

 
पणिली माझी ओवी ।जात्याच्या फेराला ॥ 
आत्याबाई गेली ।पणिल्या पुराला ॥ 
दुसरी माझी ओवी ।आत्या त्या मालिीला ॥ 
थडगं बाधंावं पलािीला ॥ 

 
मायेिा शब्द न बोलता दळायला सारं्िारी. काम केलं तर कौत क न करता केलंस द्धा न 

म्हििाऱ्या सास बाईहवषयी हा वैतार्ही आपि समजून घेतला पाहहजे. 
 
पूवीिी क ट ंबं मोठी. घरात मािस ंजास्त. मोठी जाती. माळी सोप्याच्या तोलािी. र् ंड्या घार्री 

र्ोलािी. ती एकटीला वडत नसत. ख ंयाला झभर्री घालून वडावी लार्त. पि बह दा दोघीि दळि 
दळीत असत. 
 

दळि दळताना ।मला वडना एकलीला ॥ 
संगं घेती मी धाकलीला ॥ 
थोरल्या जात्याचा ।वेडा येतोय बैगीबेगी ॥ 
दळि दळताना ।माझी सवंगड मनाजोगी ॥ 

 
दळताना सवरं्ड हशििंी, मनाजोर्ी अन भवी, मनर्ट तोलून देिारी, बोलून न घेिारी, र्ीताला 

साथ देिारी हवी. अशी बह दा धाकली जाऊि असे. 
 
जीवनाला जे उपय क्त त्याला देव मानण्यािी लोकमानसािी प्रवृत्ती असते. जाते म्हिजे ईश्वर. 

नव्या जात्यािी पूजा केली जाते. जात्यावर बसू नये. उश-ेपाय ठेऊन िंोपू नये. हपठािी शीर् मोडू नये. 
दळि सरल्यावर स पात लक्ष्मी ठेवावी. पाया पडून उठाव ेअसे काही दळिाहवषयी सकेंत आहेत. 
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जाते कमी जास्त वरे्ाने ओढले तर पीठ बारीक मोठे होते. बारीक हपठाच्या भाकरी जास्त होतात. 

 
बारीक णपठाची ।एकीची िोती णदड ॥ 
माझ्या गवळि बाईनं ।मला णशकवली मोडं ॥ 
बारीक दळ नारी ।णपठात पािी माया ॥ 
िावशा बंधू माझा ।आला सोयरा रीत पािाया ॥ 

 
भाऊ पीठ बघत नाही पि त्याला भाकरीवरुन पीठ आहि रीतही कळते. म्हिून म लीला 

बालपिापासून रीत हशकवली जाते. 
 

नको तू दळू लागू ।मला उलीसा िात लावू ॥ 
लाडके साळूबाई ।तुझ्या मयाचा अतं पािू ॥ 

 
आईला मदत करण्यात लेकीिी मया पाहहली जाते. 

 
दळिािं काम आत्यंहतक कष्टािं आहि कंटाळवािे. ते कष्ट कमी करण्यासाठी ओव्या म्हटल्या 

जातात. जीवनातील स खद ुःखातल्या र्ाण्यात मन रमल्याने कष्ट हलके होतात. जात्याच्या घराघरीतून 
हनमाि होिारा स्वर, लय, ताल हतला पे्ररिा देतो. मर् ती स िेल तसे आपल्या जीवनािे र्ािे र्ाते. द ुःख 
भरल्या कष्टदायक जीवनात सास रवाहशिीला आठवते ते आपले माहेर, आई – बाप, बहहि-भाऊ, 
र्डयिी, बालपि, संसारातील स खद ुःखे, देवधमग, त्यािी र्ािी आपि पाहहली आहेत. आपलं सर्ळं 
जर्िंि ती र्ाण्यातून अहभव्यक्त करते. ओव्यातून ह रद उकलते. हतिं र्ािं पोटातून ओठात येतं. 
 

बहहिाबाई िौधरींनी म्हटले आहे – 
 

अरे घरोटा घरोटा 
तुझ्यातून पडे पीठी 
तसं तसं माझं गािं 
पोटातून येतं ओठी 

मर् जात्यालाि ती आपलं स खद ुःख सारूं् लार्ते. 
जात्या तू ईश्वरा ।कुण्या डोंगराचा तू ऋषी ॥ 
बया मालिीसारखं ।िुरदं उकलंल तुझ्यापाशी ॥ 

 
एरवी आपलं स खदुःख सासरी हतला क िाजवळ व्यक्त करता येत नाही. मर् ती ओवीत शब्दबद्ध 

करून र्ाते. त्याम ळे दळिािे कष्ट तर ती हवसरतेि पि सासरिं द ुःखही हवसरते. आत्महवष्ट्काराने मनही 
हलके होते. यालाि भावनािें हवरेिन म्हितात. दळिािे काम कष्टािे असल्याने श्रमपहरहाथग जात्यावरच्या 
ओव्या हनमाि िंाल्या आहेत. 

❒ ❒ ❒ 
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बारीक माझा गळा 
 

मराठमोळ्या पारंपहरक स्त्रीजीवनािी ही प्राहतहनहधक र्ीत-कथा. मनैाबाईने जात्यावर व इतर 
प्रसंर्ातून र्ाहयली होती. स्त्रीर्ीतातून स्त्रीजीवनािा सर्ळा आशय र्ाईला जातो. र्ीतािा आशय तर 
महत्त्वािा असतोि पि त्यािा रे्यरूप आहवष्ट्कार महत्त्वािा असतो. 

 
पारंपहरक स्त्रीच्या जर्ण्यात एक लय आहि रे्यता होती. बारशािा पाळिा बाळर्ािी, हिंमा-

फ र्डीिी खेळर्ािी, नार्पिंमी व र्ौरीच्या फेरािी र्ािी, लग्न न्हानूली, सि-समारंभ, यात्रा उत्सव, 
याप्रसरं्ी म्हटली जािारी सवग र्ािी व मयती नंतरिे रडिे या सवग प्रसंर्ातून हस्त्रया र्ाति जीवन जर्त 
होत्या. जीवन द ुःखमय व कष्टािं होतं पि र्ािं जर्ण्याला वढूेन रे्लं होतं. हस्त्रयाचं्या भावहवष्ट्काराला वाट 
हमळत होती. यंत्रय र्ा नंतर जीवन कोरडं बनत िाललं. जर्ण्यािी लय आहि रे्यता हरवली आहि र्ाि ं
लोपलं. स्त्रीजीवन रुक्ष िंालं. मनोरंजनािी नवी साधने हनमाि िंाली. पि त्यातून लोकमानसाच्या 
आहवष्ट्काराला संधी हमळाली नाही. त्यातून केवळ बघे हनमाि िंाले. 

 
पूवी प्रत्येक स्त्रीला दळाव ेलारे् तसे र्ाव ेही लारे्. हस्त्रयािंा र्ळा िारं्ला असतो. परंपरेने हतला 

र्ायनािे हशक्षिही हमळत असे. त्याम ळे प्रत्येक स्त्री र्ानकोकीळाि होती. जात्यावर बसले की र्ािं सूिे. 
म क्याने दळिे वाईटि मानले जाई. 
 

मुतयानं दळि ।णगरजा नारीला िुईना ॥ 
माता चागुंनाच्या घरी ।ऋषी भोजन करीना ॥ 

 
म क्यानं दळि होति नसे. जसं आहि हजतकं येईल हततकं हस्त्रया र्ात असत. एखादी म क्यानं 

दळत असेल तर म्हटले जाई. 
 

मुतयानं दळि ।तुला कसं िोतं ग नारी ॥ 
भाऊ-भाचीयाचं दल ।तुझ्या उतरलं दारी ॥ 

 
भाऊ-भािा आल्यावर तर सोडाि पि एरवी ही भरल्या घरात ती म क्याने दळत नसे. 
 
ही र्ीते संकलन करताना माता भहर्नीला र्ािी माहर्तली की त्या िालीवर र्ाऊनि दाखहवत. 

न सती सारं्ा, हलहून घेतो म्हटलं तर त्याना ंअवघडल्या सारखे होई. र्ीतं नीट आठवतही नसतं. म्हिजे 
लोकर्ीत ही त्यानी र्ायनातूनि स्वीकारली होती आहि तशाि त्या र्ात होत्या. 

 
ही र्ािी हस्त्रयाचं्या जर्ण्यािी, स ख-द ुःखािी असल्याम ळे त्याहवषयी त्याना आच्त्मयता होती. त्या 

श्रमपहरहाराथग, स्वतुः साठी स्वान्तस खाय र्ात होत्या पि आपि कवी असल्यािे त्यानंा भान नव्हते. तसे 
त्या र्ाहयका होत्या पि आपले र्ािे कलात्मक व पहरिामकारक कराव े असे रूढ कलावतंािे भान ही 
त्यानंा नव्हते. आज ही जात्यावर ओव्या र्ािाऱ्या हस्त्रयानंा आपि र्ायक – कलावतं आहोत ह्यािे भान 
असत नाही. त्या आत्महवस्मतृीतून र्ात होत्या. म्हिजे या हस्त्रया अन्कॉन्सेस आर्मटस्ट (अजानता कलावतं) 
होत्या व आहेत. र्ायनाहवषयी त्याम ळे ओव्या कमीि हमळतात. 
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मनैाबाई . . . आमच्या पिंिोहशतील प्रहसद्ध स्त्री होती. नार्पंिमी, र्ौरी, लग्नकायात र्ािी 

म्हिावी ती तीनेिं. हतिा र्ळा िारं्ला होता. र्ायनाम ळे हस्त्रया हतला मान देत. कौत क करीत त्याम ळे हतला 
आपल्या र्ाण्याहवषयी थोडेसे भान आले होते. ती म्हिते.. 
 

बारीक माझा गळा ।वाऱ्यानं ऐकू गेला ॥ 
घोडा मैदानी उभा केला ॥ 
बारीक माझा गळा ।वाऱ्यानं ऐकू गेला ॥ 
िौशामाझ्या बंधवानं ।चालू रेडीओ बंद केला ॥ 
बारीक माझा गळा ।कसा वाऱ्यानं झुळकला ॥ 
िौशा माझ्या बंधवानं ।गीताच्या चालीनं वळखला ॥ 

 
मनैाबाईिा र्ळा उंि पट्टीतला. द रवर ऐकू येिारा. हतच्या र्ीताच्या िाली ही बहारदार. त्याम ळे 

हतिे र्ायन हतच्या भावालाि नव्हे तर र्ावाला अवडत असे. ओळखू येई. प रुष मािसेही हतच्या िालीिी 
मोटेवर – र्ाडीवर र्ािी म्हिताना नक्कल करीत. 
 

बारीक माझा गळा ।नको गाऊस गाडीवरी ॥ 
उभी संुदरी माडीवरी ॥ 

 
हस्त्रयािंी लोकर्ीते कधीही ऐकया हस्त्रने म्हटली जात नाही. हकमान दोघी जिी तरी र्ात 

असतात. जात्यावरिी ओवी दोघींनी र्ायली तरि ती रंर्ते. कधीकधी भाऊपिाने जोडलेल्या साळूबाई, 
राधाबाई सारख्या मतै्रीिी हतच्याकडे र्ािी हशकायला येत. त्या म्हित. 
 

तुझ्या गळ्यासाठी ।आली डोंगर चढूयानी ॥ 
णशिची गडयिी ।गळा दाखवावा काढूयानी ॥ 

 
इथे र्ळा हा शब्द र्ीतािी िाल या अथाने वापरला आहे. र्ीताला साथ देिारी स्त्री िारं्ली असती 

तर र्ीत रंर्ते. पहरिाम कारक होते. र्ायनािा आंनद हमळतो. म्हिून मनैाबाई हतिहंी कौत क र्ीतातूनि 
करते. 
 

गीत गािारी परास ।साथ देिारी सोयरी ॥ 
णशिची गडयिी ।गळा राधाचा दुिेरी ॥ 

 
र्ीत द हीवडी म्हटली जातात. पि र्ळा द हेरी असला तर र्ािं भरुन येतं. साध्या िालीला 

र्यडिी साथ देतं. पि मनैाबाई ठेविीत्या अवघड िाली र्ाऊ लार्ली की मात्र साथ देिाऱ्या र्डयिीिी 
पंिाईत होई. मर् मनैाबाई म्हिे. 
 

तुझ्या गळ्यासाठी ।माझा गळा णकती मोडू ॥ 
णशिची गडयिी ।चल पेटीवर जोडू ॥ 
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मनैाबाईिा स्वर उंि पट्टीवर िढे पि द हेरी म्हििाऱ्या साथीदारिीिा आवाज एवढा िढत नसे. 

मर् सूर पेटीवर स्वर जोडून घेण्यािी मनोहर कल्पना लढवली जाई. भजनात हे त्यानंी पाहहलेले असे. मर् 
कधी तरी भजनाच्या िाली जात्यावर र्ायल्या जात. सतं साहहत्य आहि लोकसाहहत्यािा अन बधं तसा 
ज नािं आहे. 

 
अशा वळेी मनैाबाईच्या र्ायनाने. . . साथीदारीिी आश्चयगकीत होत. लोक हतला का मानतात, 

र्ायनासाठी का बोलहवतात यािा उलर्डा होई. एखादीला हतिे फारि कौत क वाटे. ती भारावनू जाई 
आहि म्हिे. 
 

तुझ्या गळ्यासाठी ।माझा गळा ईकीन ॥ 
णशिची गडयिी ।तुला ताजव्यात जोखीन ॥ 

 
ताजव्यात जोखण्यासारखीिं मनैाबाई र् िी कलावतं होती. पि लोकर्ीत म्हििाऱ्या 

लोककलावतंािी कदर आजिा समाज करीत नाही. यािी खंत वाटते. 
 
र्ंमत अशी की, एखाद्या साथ देिाऱ्या लहान म लीिा र्ळा मनैाबाईच्या र्ळ्याशी ज ळून जाई. 

 
बारीक माझा गळा ।जशी ककगरी कककती ॥ 
नेिंती माझी मैना ॥साथ द्यायला णशकती ॥ 

 
मनैाबाईिी लहान बहीि सीताबाई अशीि र्ािारी होती. हतिा ही र्ळा िारं्ला होता. एका 

खािीिी दोन रत्नं. कधी तरी ती बहहिीकडे आली की र्ाि फारि रंरे्. लोक हविारीत. 
 

बारीक माझा गळा ।साथ देिारी कोि िोती! 
बणििाई माझी बाई ।राती पािुिी आली िोती ॥ 

 
मनैाबाईिा र्ळा िारं्ला होता. स रावटही िारं्ली. म्हिायिी ती ठेक्यात. हतला िालीही फार येत 

होत्या. परंपरेने िालत आलेल्या अनेक र्ीताचं्या िाली हतला येत होत्या. र्ाताना हतिी ओवी मोडीवर 
स टत असे. यमके साधली जात. र्ीतासाठी ती शब्दािंी रे्य रुपे तयार करीत असे. मार्ईन, वाक ईनी, 
सासईरा, बार्ंईडी असे ‘ई’ हा स्वर घालून रे्यता वाढवी. कधी माडंवाच्या दारी, माडंबीवाच्या दारी, 
बोलत्याती बोलहबत्याती अशी रुपे तयार करी. ओवीच्या िरिातली शब्दािंा तोल राखण्यासाठी अर्, 
अर्ा, एवढी असे शब्द स रवातीला घालत असे. र्ीताच्या शवेटी साजनेबाई, बाई असे शब्द घालून रंर्त 
आिी. अशा प्रकारे र्ीत रे्य व्हाव े म्हिनू ती अनेक र्ोष्टी करी. त्याम ळे हतिे र्ािे रंर्तदार होई. हतिी 
र्ािी ध्यान देऊन ऐकावी अशी हतिी अपेक्षा. हतच्याि शब्दात – 

बारीक माझा गळा ।जसा पेटीचा बेंडबाजा ॥ 
ताईत माझा बंधू ।ध्यान देऊन ऐक राजा ॥ 

❒ ❒ ❒ 
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सरलं दळण 
 

आहभजनािे र्ायन नमनाने स रु होते आहि भरैवीने सपंते. लोकर्ीतातील हवधीर्ीते र्िाने वा 
नमनाने स रुवात होऊन आरतीने सपंतात. तशी जात्यावरिी ओवी ‘पहहली मािंी ओवी’ ने स रु होते आहि 
‘सरल दळि’ या ओवीने संपते. 

 
मनैाबाईच्या स्त्रीजीवनािी र्ीतर्ाथा सपंली. हतिं दळिही संपल. कोितंही कष्टाि ं कंटाळवाि ं

काम संपहवल्यावर एक प्रकारिे समाधान आहि आनंद वाटतो. मर् ती पढंरीिी लाबं िालत त डहवलेली 
वाट असो झकवा तिाने भरलेली ख रपायिी पात असो. दळिािंही तसिं आहे. कामातही एक प्रकारिा 
आनंद असतो तो संपल्यािी ह रह रही असते. ‘सरल दळि’ मधील ओव्यातून असा आनंद आहि ह रह र हे 
दोन्ही भाव व्यक्त िंालेले हदसतात. 

 
जात्यावरली ओवी श्रमपहरहाराथग हनमाि िंाली आहे. तसं दळि कष्टािं पि जीवनािं र्ाि ं

म्हिण्याच्या नादात ते केव्हा संपलं हे समजलंि नाही. मर् मनैाबाईला वाटते. 
 

सरलं दळि ।सरती आरती कुिी केली ॥ 
शंभूदेवाची णगरजा नार ।दळू लागून गेली ॥ 

 
काही पाठात हवठ्ठलािी रुच्क्मि दळू लार्ून रे्ली असे येते. जनाबाईच्या अभरं्ात भक्तीत तल्लीन 

होऊन कष्टािी कामे केली तर देव हवठ्ठल आपल्याला मदत करतो अशी भावना येते. दळिकाडंि, 
ध िीभाडंी, िंाडलोट तो करू लार्तो असे हतला वाटते. तशाि प्रकारे हर्रजा झकवा रुच्क्मि आपल्याला 
दळू लार्ून रे्ली असे ओव्या र्ाण्यात तल्लीन िंाल्याम ळे मनैाबाईला वाटते. 

 
पूवी हस्त्रयानंा पहाटे हनत्य दळाव ेलारे् पि एकत्र क ट ंबात पैहीपाह ण्यािंी वदगळ फार असे. मर् 

संध्याकाळीही दळि घालाव ेलारे्. दळि संपत आले की एखादा द सरा पाह िा उतरे. ती म्हिते. 
 

सरलं दळि ।मी आणिक घेिार ॥ 
चुड्या माझ्या राजसाच्या घरी ।णनत मािूस येिार ॥ 

 
मािसं क ठं येतात हजथं आदराहतथ्य, पाह ििार होतो हतथे. पूवीच्या खेड्यात ही अहतथ्यशीलता 

होती म्हिून हनत्य मािूस येत होतं. 
 
दळि संपलं की जात्यातील घास काढावा लार्तो. त्यासाठी ते वरे्ाने हफरवाव ेलार्ते. तरीही 

जात्याच्या ख ंयाजवळ धान्य राहाते. त्याला हनघळान म्हितात. मर् जात्यािी पाळी उिलून ते तळीवर 
पसराव ेलार्ते. मर् हफरवले की जाते हरकामे होते. 
 

सरलं दळि ।णनघळात पाण्यावािी । 
पाठी भावंडं सोन्यावािी ॥ 
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असं हनघळान काढताना जाते डाव्या हाताने हफरव ूनये. 
 

सरल दळि ।नको णनघळू डाव्यािाती ॥ 
धमश केल्याला वायारती ॥ 

 
वािीने माडंलेल्या वाङ्यज्ञािा शवेट पसायदानाने होतो. त्यात परमेश्वराकडे प्राथगना केलेली 

असते. ज्ञानेश्वरीच्या शवेटी असे पसायदान येते. ज्ञानेश्वर अलौहकक मानवतावादी संत असल्याम ळे ते 
अहखल मानव जातीच्या कल्यािािे पसायदान मार्तात. जात्यावर ओव्या र्ािाऱ्या मनैाबाईसारख्या हस्त्रया 
ह्या सामान्य संसारी हस्त्रया होत्या. त्यांिं भावहवश्व क ट ंब-ंनात्यार्ोत्या प रतं मयाहदत होतं. त्या सरलं 
दळिमधून आपल्या जीवाभावाच्या मािसािं स्मरि करतात. त्यानंा स ख-शातंी-आरोग्य लाभाव ं अशी 
परमेश्वराकडे प्राथगना करतात. र्ीतातून माडंलेल्या वाङ्यज्ञािं पसायदान मार्तात. 
 

सरल दळि ।खाली राणिली खडारेती ॥ 
जलम णदल्याली भागीरथी ॥ 
सरलं दळि ।माझ्या सुपात पाच गिू ॥ 
साता नवसाचं माझं भाऊ ॥ 
सरलं दळि ।पीठ भरून दोघी जाऊ ॥ 
धनी जात्याचं सुखी रािू ॥ 
सरलं दळि ।पीठ भराया नटली ॥ 
राघुबा साळाईला ।आवुक मागून उटली ॥ 
सरलं दळि ।सूप झाडूनी एकीकडं ॥ 
सासर मािेर ।आवुक मागती दोन्िीकडं ॥ 

 
हतिी प्राथगना अशी. आपले आई-बाप, पती, म लं आहि सासर-माहेरकडील मािसं स खी, आनंदी 

आरोग्यसंपन्न राहावीत. त्यानंा दीघग आय ष्ट्य लाभाव.े हतिं संर्ळ जर्िंि क ट ंबासाठी. सासर-माहेरच्या 
मािसासाठी समर्मपत िंालेलं असल्याम ळे ती स्वतुःसाठी काही मार्त नाही. हे हवशषेत्वाने लक्षात घेतलं 
पाहहजे. आपि मनापासून केलेला स्वयपंाक घरातल्या मािसानंी आवडीने खाल्ला की हतिं पोट भरतं. मर् 
ती उरलंस रलं हशळपाकं खावनूही समाधान मानते. तस ं इथंही आहे. इतराचं्या स खात ती स्वतुःिं स ख 
मानते. इतरासंाठी जर्ण्यात परंपरार्त स्त्री आपल्या जर्ण्यािे साथगक मानत होती. 

 
या स्त्रीर्ीतर्ाथेिा आहि दळिािा शवेट हतच्याि शब्दात करू – 

 
सरलं दळि ।सरता अभंग मला येतो ॥ 
पंख मोराचा डिाळा देतो ॥ 

 
❒ ❒ ❒ 
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लोकसंस्कृतीतील स्त्रीरूपे – 
शब्दाथश 
अिाट - मोठा, भयंकर 
अंजान - नाकळता म लर्ा 
अडत्या - अडत व्यापारी 
अस्त री - पत्नी 
अहेव - सौभाग्यवती 
आकरी - हनरसे, ताजे 
आरवाळी - ह ड, सतत धडपड करिारा 
आर्री - अग्रभार्ी 
आट ळा - शतेात पाखरे राखण्यासाठी केलेले मािाि 
आयाबाया - बायका 
आव क - आय ष्ट्य 
इन - हवहीन 
इटली - हवटली, मळकट िंालेली 
इटाक - कळकट 
इटी - मरर्ळलेली, कोमेजलेली 
इडी पीडी - द ुःख, संकट 
उधाळा - मोहर 
औंदा - यंदा 
अंर्रखा - पैरि 
अंद स - अंध क 
कडीपाट - रेखीव व हनटसपिे बाधंलेली लाकडी इमारत 
कडूस - हतन्हीसाजं 
किकवार - पाळी न आलेली स्त्री, प रूषािा वारा न लार्ू हदलेली 
किकावला - मोठ्या जोमाने वाजहवला 
कल्हाळ - दारू हवकिारी जमात 
कल्हाळीन - दारू हवकिारी स्त्री 
करंर्ळ्या - पायाचं्या करंर्ळीत घालायिा अलंकार 
कवाड - दार 
कळवातीन - नािर्ािं करिारी स्त्री 
काि ळी - िोळी 
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कातर - मोडिी प वी र्ोल उभी केलेली ज्वारी 
कातीव - कोरून, कातून तयार केलेले 
काया - शरीर 
कारलं - र्ळ्यातल्या अलंकारातील कारल्यासारखा मिी 
हककर - स तारािे भोक पाडण्यािे हत्यार 
क रवली - वध वरािी बहीि 
कोक - ओरडिे 
कंडा - बैलाच्या र्ळ्यातील रंर्ीत दोर 
क ं दा - एक प्रकारिे र्वत 
खटाल्याि - खूप मािसे असलेले एकत्र क टंूब 
खतरी - एक जात 
खनाळ - िोळीिा लहान खि 
खळीला - हट टाला 
हखल्लारी - र्ायी बैलािी एक देखिी जात 
ख ती - खोती 
खंहडल - खंडून हवकत घेिे 
र्जीभार - एक वजन 
र्डयनी - मतै्रीि 
र्वतार - र्ौमूत्र 
र्ावदंरी - र्ावक साजवळिी मोकळी जार्ा 
ग्वात - र्ोत, र्िर्ोत 
र् ज - स खद ुःखाच्या र्ोष्टी, हहतर् ज. 
र् जरी - भावजय, दाहर्न्याने भरलेली स्त्री (र् जराती स्त्री) 
र् त्ता - र् ंत्ता 
र्ोपा - म ल झकवा म लीिी प्रहतकृती 
घसारटी - उतारािी जार्ा 
घ टी - बाळाला उर्ाळून हदलेला पौहष्टक पदाथग 
िाडिार - िाड्यािे दोर 
िाडे - हतफिीवर नळ्याने पेरण्यासाठी लावलेली लाकडी हत्यार 
हिक लहिवदंा - हिखलािी त डहवलेली राड 
िंिी - पान खाण्यािी हपशवी 
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िंदन बटवा - एक भाजी 
िंदी - ख राक 
िारं्भलं - कल्याि होऊ दे, िारं्ले भले होऊ दे 
टाकळं - डोके 
हडकमल - दीपमाळ 
डाव - खीर घोटण्यािे लाकडी साधन 
डोरलं - मंर्ळसूत्र 
तेलतवा - तळिािा तवा 
तेलंग्या - तेलाच्या हपवळ्या रंर्ािी 
हदठी - दृष्टी 
झदडी - कपड्याच्या घड्या 
हदसभलूी - हव्मय िकीत, आश्चयग िकीत, हदपून जािे 
द हित - द झित 
द ंडीहात - दोन हात 
देख नपि - सौंदयग 
दोंद - पोट, पोटावरील वळ्या 
दंडाला - हवरळ िंालेल्या साडीिा भार् काढून हशविे 
धज - नवसािे पातळ कापड 
धनपसा - खोंबारा 
धाडिे - पाठहविे 
धापध प  धाकधपाटशा दाखहविे 
ध ंडाळिे - शोधिे 
नखीिी - नखऱ्यािी 
नखीिे धोतर - काठावर नक्षी असलेले धोतर 
नादं्र कीिे िंाड - एक प्रकारिे िंाड/हपपरंीिे िंाड 
नावषी - नशीबात 
हनऱ्या - ि ण्या 
नेिंता - लहान 
हनघळान - दळि संपल्यावर जात्याचं्या पाळीत राहीलेला घास 
नंदी - बैल 
परास - पेक्षा 



 अनुक्रमणिका 
 

पलाि - उंिावरल्या शतेीला पािी देण्यासाठी केलेला उंि मातीिा 
दंड 

पासारी - हशकार उठहविारे 
पातरा - नािर्ाि करिाऱ्या हस्त्रया 
पारायािी - प्रहरािी 
पालव - पदर 
पोवते - हळदीने रंर्हवलेला दोरा 
फ टािी रंर्दाट - िारं्ली रंर्ीत िोळी 
बडदास - व्यवस्था 
बढाई - बडेजाव 
बराडंी - ब्ाडंी, एक दारू 
बाजा - वाजाप 
बाज बंद - दंडातील िादंीिा अलंकार 
बारव - र्ावालर्तिी हपण्याच्या पाण्यािी हवहीर 
बावनी - बाव्वन कशी 
रासनी - क ळव 
रासहबदीला - राजरस्त्याला 
लविी - लविातील ओहळािी जार्ा 
लाख्या - लाख रुपये जवळ असलेला 
लार् - िोळीिा काखेखालील बाहीिा भार् 
झलबार - झलबािे उभे वाढलेले िंाड, र्रडी झलब 
लोटारं्ि - देवाप ढे लोळन घेण्यािा नवस 
वज्ज - ओिें 
वटी - ओटी 
वरिंल - व्यजग करील 
ववी - ओवी 
वाक ऱ्या - सऱ्या 
वाघाटी - एक कडवट फळ/वाघाटी 
वारर्ीिी - हशििी, वयािी 
वावडी - उपिनी साठीिा हतवडा/आयाताकृती मोठा पतंर् 
वावर - मोकळे रान 
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वास द - झिता 
वीसबंदािी रोपे - एक प्रकारिी वनस्पती 
वसे - र्ावक सािा दरवजा 
वैराळ - बारं्डीवाला 
व्हंजी - निंद 
हशरवा - पावसािी िंड 
हशव - हद द 
हशवघडिी - मतै्रीि 
संबला - पटक्यािा पाठीमारे् सोडलेला पदर 
सय - आठवि 
सर - मण्यािी माळ 
साजंाई - संध्याकाळ 
सैंदवा - भाग्यवान, सौभाग्यवती स्त्री 
सोलाना - एक कडधान्य 
संद क - पेटी 
हाळी - हाक 
ह डकती - शोधिे 
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शासकीय फोटोकझको मुद्रिालय, पुिे 
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डॉ. कृष्िा इगंोले 
 

जन्म १७ ऑर्स्ट १९५३. सामान्य शतेकरी क टंूबातून खडतर पहरच्स्थतीत हशक्षि. १९८२ साली 
‘मराठी साहहत्यातील हवधवा जीवनािे दशगन’ (इ.स. १८०० ते १९२०) या हवषयावर हशवाजी हवद्यापीठािी 
पीएच्.डी पदवी. १९८० पासून सारं्ोला महाहवद्यालयात मराठी हवषयािे पदवी व पदव्य त्तर पातळीवर 
अध्यापन. एम्. हफल. व पीएच्. डी. िे मार्गदशगन. हशवाजी हवद्यापीठाच्या हवहवध सहमत्यावर काम. 
साहहच्त्यक, सासं्कृहतक, सामाहजक िळवळीत सहभार्. १९८८ साली ‘मािदेशुः स्वरूप आहि समस्या’ हा 
वैहशष्टपूिग सशंोधनपर गं्रथ प्रहसद्ध. त्यास आटपाडीिा र्हदमा प रस्कार. १९९६ साली ‘र्ावरंर्’ कथासगं्रह 
प्रहसध्द. २००१ ला ‘त का म्हिे’ गं्रथ प्रहसध्द. त्यास म.सा.प. प िे यािंा श्री. शा. हि मंते व बामिीिा 
दमयंती हडकसळकर प रस्कार. हवहवध हनयतकालीकातून संशोधनपर, वैिाहरक, लहलत स्वरूपािे २०० 
लेख प्रहसध्द. हवहवध प्रसंर्ी ३०० व्याख्याने, ग्रामीि साहहत्य, लोकसाहहत्य, प्रबोधनपर वाङ मय, संत 
साहहत्य हे हवशषे आवडीिे हवषय. 
 

लोकसाहहत्यािे लोकर्ंर्ा हपढ्यान् हपढ्या अखंड वाहत आहे. त्यातील लोकसाहहत्याने तर मानवी 
जीवन समृध्द केले आहे. स्त्रीर्ीते म्हिजे पारंपाहरक स्त्रीजीवनािा आरसाि होय. या आरशात हतच्या 
स्पंदनािे, बंधनािे आहि हिंजलेल्या िंदनािे हहशोब पारदशीपिे स्पष्ट जािवतात. कष्टाबरोबर प्रामाहिक 
जर्िे, हनरपेक्ष मरिे आहि अखेर अनाम उरिे, यातंि हतच्या अच्स्तत्वािी साक्ष पटते. ही जािीव ज्याचं्या 
लेखिीने हटपली ते सम्यक दृष्टीिे मींमासक डॉ. कृष्ट्िा इंर्ोले हे एका शोध प्रकृतीिे नावं आहे. असे मी 
मानतो. 
 

लोकशाहीत लोकसाहहत्याला अनन्यसाधारि महत्त्व असते. स्त्रीर्ीते म्हिजे साक्षात सारस्वतािे 
उर्मस्थानि होय. अशा या साहहत्याने वदेनेतील हवद्रोह पिहवला आहे. तर नकार हळूवार शब्दात 
डावलला आहे. म्हिूनि समूह मानहसकतेिा लोकाहवष्ट्कार लोकबंधातून माडंावा असा डॉ. इंर्ोले याचं्या 
लेखिीला हनहदध्यास आहे. आशयाला भाष्ट्याबरोबर िालते ठेवनू मूळ शब्दापहलकडील अथग शोधिे हे तर 
त्याचं्या झितनशील प्रकृतीिे सामथ्यगि होय. 
 

या नव्या गं्रथाच्या माडंिीत एक कल्पकता आहे. लेकीच्या जन्मापासून ते हतच्या अहेव 
मरिापयंतिा स्त्रीजीवन सगं्राम लाहलत्यपूिग, प्रासाहदक शब्दकळेतून सहजसाध्य उतरला आहे. हतिा 
श्वास, ध्यास आहि आत्महवश्वास त्याम ळेि अहधक अथगपूिग बनला आहे. यातील प्रत्येक लेख म्हिजे स्वतंत्र 
हविारहशल्पकृतीच्या योग्यतेिा एकसंघ हजवतं साक्षात्कार आहे. असा साक्षात्कार असिे हीि तर गं्रथािी 
खरी कसोटी ठरते. 
 

डॉ. सयाजीराजे मोकाशी 
 


